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Sprawy tygodnia
POLSKA PROPOZYCJA POKOJOWA.
W CHWILI, gdy „Prawdę" oddajemy pod
prasę, szczegóły polskiego projektu pokojowego, który przedstawiony zostanie Zgroma/ dzeniu Ligi Narodów w Genewie, nie są jeszcze znane. Wiadomem jest tylko, że delegacja polska zgłosi w postaci projektu rezolucji formułę, która - gdyby została przyję•
ta - zobo:wiąże członków Ligi Narodów do
uznania wojny za zbrodnię międzynarodową,
a tern samem do wykluczania ewentualności
wojny ze wszystkich zatargów pomiędzy
państwami.

I

wać broń morderczą

i

wypatrywać

chwili, w
się na są

której najdogodniej będzie rzucić
siada, nie można. Pałac sprawiedliwości
międzynarodowej nie może być jednocześnie
jaskinią intryg. I dlatego rząd polski przedkłada Lidze Narodów wniosek, domagający
się, aby z tego przybytku pokoju wypędzona
została wszelka myśl o wojnie, aby wojna uznana została za zbrodnię hańbiącą, a ten,
ktoby stał się winny wywołania jej za napięt
nowanego i z pod prawa wyjętego.
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NIEPEWNE SĄ LOSY tego projektu naKONSTYTUCJA nasza utrwaliła w mło- 1
Wystąpienie Polski traktować należy poszego rządu. Uprzywilejowani w Lidze, przy- dem państwie pewien stan rzeczy niedokoń
ważnie. Nie jest ono bynajmniej obliczonem
wykli uwaiać ją za narzędzie do przeprowa- ::zony, wyrastający dopiero w grubych za- I
na efekt, na ogólne zwrócenie uwagi na Pol- dzania swoich zamiarów, nie zechcą łatwo rysach z pierwszego chaosu i uczyniła z nie- .
konstytucję
skę . Nawet zdecydowani przeciwnicy takiej
wyrzec się swoich przywilei, które daje im go ustrój. Nadał państwu tę suwerennym
Sejm, który sam siebie nazwał
koncepcji ani antagoniści i przeciwnicy Pol- siła i potęga, a pozostać tylko przy prawie. i sprawował zwierzchnią władzę w państwie
ski nie mają odwagi postawić wyraźnie ta- Ale projekt nasz jest z gatunku tych ziarn, - ale z natury rzeczy daleko więcej zajmokiego zarzutu. Bowiem to, do czego rząd które można wprawdzie zmieścić i zdeptać, wał się i bliższe mu były takie kwestje jak
Polski dąży, wysuwając na forum Ligi Naro- '. ale nie można zniszczyć ich żywotnooci. Raz interesy wielkich czy małych stronnictw, niż
1
dów taki projekt, jest najzupełniej zgodne z rzucone zejdzie, chociażby na najtwardszej interesy państwa. Okres władztwa Sejmu
suwerennego · był okresem największej sła
1
ideą Ligi Narodów i jest poprostu odważnem skale. A z imieniem Polski na zawsze zwią bości władzy państwowej wykonawczej, sła
postawieniem kropki nad „i".
zana będzie pamięć najszlachetniejszego '"1 bo ·~i państwa jako takiego, które w pewnych
'tlziedżinacli musi zyć swojem włas em sal'.lloLiga Narodów stworzona została po mór- dziejach ludzkości wysłłku.
dzielnem życiem. Pamiętamy wszyscy doderczcj wojnie światowej poto, aby w przy*
*
jak to w czasie debat nad poszczeskonale
szłości chronić ludzkość od podobnych kagólnymi artykułami konstytucji centralnem
ŁATWO nie uda się jednak przejść
ZBYT
tastrof. Ludzie, którzy pisali artykuły trakdo porządku dziennego nad projekem rządu zagadnieniem było uzgadnianie interesów ma
1
tatu wersalskiego i artykuły statutu (paktu)
wielkich stronnictw. O państwie i jepolskiego. Wysuwając go, Polska stała się łych i
Ligi Narodów, byli tylko ludźmi niedoskonago interesach rzadko się coś ~łyszało.
wyrazicielem najgłębszych pragnień tych
łymi. Idea, która zrodziła się w umyśle WilMało kto gorszył się tem wówczas, ale bo
wszystkich państw, które na obronę najświęt
sona, była wzniosła i szlachetna - jednak
też pojęcie „państwo" w umysłowości społe
szych. swych dóbr mają tylko prawo i na
czeństwa wówczas zaledwie poczęło się odprzetworzona na art . kuły i pa.r agrafy przez
gwałt gwałtem nie zawsze byłyby w możno
dzielać od pojęcia "zabór".
ludzi, którzy bez ukrytych myśli i intencji nic
ści odpowiedzieć. Nie uda się jeszcze, a mo:zynić nie potrafią, okazała się tworem nieOd czasu uchwalenia konstytucji życie poże przedewszystkiem, dlatego, że Polska
szło daleko naprzód i samo przekreśliło wie.
'doskonałym, okazała się powolnem narzę
krok swój stawia z najczystszych i najwznio- l le z jej paragrafów. Co drugi niema zastosodziem w ręku kilku wielkich mocarstw, któślejszych pobudek. Mogąc zaufać swej sile
wania w praktyce i nikogo to ani dziwi, ani
re przy jej pomocy poczęły sprawować dyk- bo poza francuską, najlepiej zorganizo- razi.
tatorską władzę w Europie, same zaś nie powaną, najliczniejszą i najlepiej wyszkoloną w
Czy trzeba szukać lepszego dowodu nieczuwają się do żadnych obowiązków wobec
Europie jest armja polska - domaga się pa- doskonałości naszej konstytucji? życie copraw, które w stosunku do innych przestrzenowania prawa. • Mając otwartą drogę do , dzienne jako tako uporało się z przepisami
gają z całą surowością. Kongres Stanów •
nieliczącymi się z jego potrzebaintryg politycznych-zajmuje bowiem czwar- konstytucji,
mi, których nikt w chwili tworzenia konstyZjednoczonych przewidział to. Dawał i date pod względem obszaru, a piąte pod wzglę tucji ani przewidzieć, ani bronić nie potrafił.
je niezliczone dowody, że posiada ideologję
dem liczby ludności miejsce w Europie, a jej Życie parlamentarno-polityczne dotychczas
Wilsona, ale bez namysłu odrzucił twór, spło
geograficzne położenie, czyni z niej zwłasz uporać się z niemi nie może. Naturalnemu
dzony przez europejskich polityków.
cza obecnie pożądanego sprzymierzeńca i biegowi sprawy tej pozostawić nie można napra* • •
partnera dla najpotężniejszych - pragnie 1 trwałoby to zbyt długo. Konieczność
wy konstytucji staje się coraz bardziej oczyPOLSKA MIALA aż nadto sposobności, wstąpić na drogę prawa i sprawiedliwości. j wistą.
by na własnej skórze przekonać się, jak nie- Muszą przeto wszyscy liczyć się z tem, że
krok swój podejmuje po głębokiem przemydoskonałym tworem jest Liga Narodów, jak
ZABóJSTWO W POSELSTWIE SOWIEC.
śleniu i że potrafi w razie potrzeby zastrzec
daleką jest w swej politycznej praktyce od
KIEM.
zaprotestować, gdyby głosu
skutecznie
i
się
ideałów Wilsona, od ideałów, które daleko
usłyszeć.
chciano
nie
jej
wcześniej głosili najwięksi w naszym naroW PIĄTEK, dnia 2 września, zabity zow lokalu poselstwa sowieckiego w Warstał
podwprawdzie
tam
usiłowano
Nie
dzie.
niejaki Trajkowicz, obywatel Polski, I
szawie
dać w wątpliwość naszych praw, ale też ani
Wilna, rosjanin. Według domieszkaniec
ZWOŁANY.
SEJM
jedno z dzieł Ligi niezdolne jest wzbudzić w
tychczasowych, podanych do publicznej wiaTRZYNASTEGO września rozpoczyna się domości, wyników śledztwa, wypadek miał
nas głębokiego przeświadczenia i ufności, że
w razie potrzeby prawa nasze znajdą tam nadzwyczajna sesja Sejmu. Zwołuje ją de- następujący przebieg: Trajkowicz, który przy
kret Prezydenta Rzeczypospolitej na skutek był do poselstwa sowieckiego, popadł w
taką obronę, jakiej mielibyśmy prawo wymawniosku poselskiego. Sesja ta rozstrzygnie sprzeczkę z jednym z podrzędnych funkcjo- I
gać od najwyższego trybunału narodów.
prawdopodobnie o losach Sejmu. Niekórzy narjuszy poselstwa. Ze strony funkcjonarju- I
polityczni dopatrują się jut w samej sza padło słowo obraźliwe, Trajkowicz zarewróżbici
• * *
dacie zwołania sesji, w „trzynastce", która agował w ten sam sposób. Funkcjonarjusz
STATUT LIGI NARODóW możliwości w lipcu była datą nagłego odroczenia sesji sowiecki wymierzył Trajkowiczowi policzek
wojny nie wyklucza. Zawiera nawet niejed- sejmowej, a przedtem jeszcze kilkakrotnie o- i przez Trajkowicza nawzajem został w ten
degrała ważną rolę w naszem państwCJwem
sam sposób potraktowany. Potem nastąpiły
ną furtkę, przez którą przemycić można w
życiu politycznem, zapowiedzi decydujących
strzały. Funkcjonarjusz sowiecki strzelił do
razie potrzeby usprawiedliwienie dla pań dla obecnego Sejmu wydarzeń. Ale i bez ta- Trajkowicza. Trajkowicz trafiony, chciał ra-1
stwa, które wywołałoby wojnę. Nawet u- kich prognostyków, rozwój wypadków do- tować się ucieczką. Na to przybiegł drugi
szedł do granicy, od której już zaczynają się
sankcjonować i zalegalizować wojnę mogła
funkcjonarjusz sowiecki i kilkoma strzałami .
rozstrzygnięcia. Odprężenie mogłoby nadobił leżącego już na ziemi, bezbronnego zrewypadkach.
pewnych
by Liga Narodów w
stąpić tylko w wypadku gruntownej zmiany
Polska stawia kropkę nad „i". Zasiadać polityki Sejmu, a tego dzisiaj już spodziewać sztą, Trajkowicza. Po upływie dłuższego
czasu poselstwo sowieckie zawiadomiło poli-1
w Lidze i w górnych słowach głosić ideały się niepodobna.
,
'ię o :wypadku.
Kadencję obecnego Sejmu moina jut upokoju powszechnego i sprawiedliwości mię
. .
• * •
.
dzynarpdowej, a równocześnie przygotowy- ważać za skoliczoną. Bo jeśli na.wet zwołana

I

M. J.

BUSKO.

obecnie nadzwyczajna sesja nie skończy się
dekretem rozwiązującym obie Izby, to o ewentualności przedłużenia kadencji poza termin listopadowy nikt już dzisiaj na serjo nie
myśli. Będziemy więc mieli według wszelkiego prawdopodobieństwa wybory do Sejmu nowego. Wyniki jednak wyborów do samorządów nie pozwalają mieć nadziei, by w
nowym Sejmie cośkolwiek zmieniło się na
lepsze. Może jedno lub dwa z pośród obecnych drobnych stronnictw sejmowych skoń
czy w wyborach swój żywot, a z drugiej strony pojawiają się na widowni dwa lub trzy
stronnictwa nowe, w stosunku Sejmu do rzą
du, który nie powstał z jego woli· i nie wyszedł z kuluarowych targów, nic się nie
zmieni.

GOSPODARCZA:•

NA POZóR ZDAW ALOBY SIĘ, że sprawa jest prosta, że mamy tu do czynienia tylko
z okrucieństwem funkcjonarjusza sowieckiego, prawdopodobnie czekisty, który dobija
rannego już i bezbronnego człowieka. I tak
też wyglądała ta sprawa w pierwszej chwili.
W toku dochodzeń wyszły jednak na jaw
szczegóły, które wskazują bardzo wyrainie,
że sprawa nie jest tak prostą, że kryje się
za nią jakaś tajemnica.
Trajkowicz był obywatelem polskim, posiadającym w WilriM :Pokaźny majątek • Już
to samo każe zastanowić się nad przyczyną
jego podróży do Warszawy i wizyty w poselstwie sowieckiem. Z Wilna wyjechał, nie
wspominając nikomu o zamiarze udania się
do poselstwa sowieckiego. Wersja, że starał
się o zezwolenie n~ wyjazd do Rosji sowieckiej, nie wydaje się zbyt prawdopodobna.
Uchodził nawet za wroga bolszewików i łą
czyła go kiedyś znajomość z Kowerdą, zabójcą Wojkowa.
W toku dochodzeń co do przyczyn wizy·
ty Trajkowicza w poselstwie sowieckiem
natrafiono na silne poszlaki, że Trajkowi-::z
przybył tam wezwany, że posiadał przy sobie list jednego z członków poselstwa, wzywający go do przybycia do Warszawy. Listu
tego przy zabitym nie znaleziono, jest jednak
przybyciem
prawdopodobnem, że przed
władz policyjnych, trup został skrzętnie zre·
widowany i że nic przy nim nie pozostawio·
no, co mogłoby ułatwić śledztwo.
Sprawa zabójstwa Trajkowicza rzuca
dziwne światło na stosunki panujące w poselstwie sowieckiem. Byłoby bardzo pożąda
nem, aby władze nasze, spełniając spoczywający na ni~h obowiązek wyświetlenia zbrodni
dokonanej na osobie obywatela polskiego,
stosunki te dokładnie poznały i nie zawahały
się przed wyciągnięciem z otrzymanego materjału najdalej idących konsekwencyj. Powinny uczynić to tembardziej, że ze strony
sowieckiej stosowany jest wyraźny teror, aby_
sprawę zdusić. Prasa sowiecka obrała oryginalną taktykę. Rzuca mianowicie insynuacje, że zabójstwo Trajkowicza jest.„ prowokacją ze strony Polski - czyli, że za okruczekisty, dobijającego rannego
cieństwo
sprowokowanego
człowieka bezbronnego,
przedtem, odpowiedzialnym jest rząd polski.
To już szczyt cynizmu i przeszarżowana de.
magogja. Gdyby bowiem chodziło o jakąś
prow<Ykację, to zapewne nie dobijanoby Trajkowicza. Przeciwnie staranoby się bardzo gor
liwie utrzymać go przy życiu i wydobyć od
niego zeznania.
Odpowiedź na bezczelność sowiecką me>..
że być tylko jedna: staraćsięza wszelką cenę, chociażby przyszło pójść jaknajdalej, wy.
świetlić zagadkę pobytu Trajkowicza w lokatu poselstwa i motywy, które kazały czekiście z zimną krwią szeregiem strzałów dobijać rannego oraz przyczyny, dla których
natychmiast po zabójstwie usunięto z lokalu
poselstwa wszystkich obcych, nie wypus:u:za
jąc ich jednak na ulicę i nie uważano za sto.
sowne natychmiast zawiadamiać władz policyjnych o wypadku.

* .. •
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CZYNNIKI POLITYKI PANSTWOWEJ
PRZED WYBORAMI W ŁODZI.
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UTAJONE

RUCH PRZEDWYBORCZY w Łodzi zaczyna się na dobre. Ludność miasta pójdzie
do wyborów rozbita na bardzo liczne grupy
Z iednej strony drobny akcjonarjuu, któ·
Naprawa naszym stosunków gospodar·
i grupki. Przyczyną tego rozbicia jest w i
całe czekal na podniesienie wartości
lata
ry
takie
aa
kroku
każdym.
na
nap.etyka
czych
Łodzi, tak zresztą jak wszędzie indziej, nie- i
W jednym z ostatnich numerów „Epoki„ przeszkody, które: przy pierwszem zetknięciu swych akcyj, wyleczył się już radykalnie
zrozumienie roli repreze·ntacji samorządowej.
Podczas gdy przy wyborach do Sejmu chodzi poruszona została w obszernym artykule się z poczynaniami sanacyjnemi ukazują obli z .nadziei na zysk i raczej za bezcen odda
o polityczną fiżjonomję państwa o obronę in- sprawa przyfabrycznych żłobków dla niemo- cze potwornie zakorzenionego zła. Poruszo- posiadane papiery, niżby miał v).ziąć udział
teresów politycznych poszczególnych odła- : wląt. Autorka artykułu, stwierdzając rozipo- na przed niedawnym czasem na łamach w jakiejkolwiek nowej emisji. Dla drobnego
mów społeczeństwa, czy to klasowych, czy
częcie realizacji rozporządzenia przez szereg „Prawdy" kwestja przejrzystości bilansów kapitalisty, który przed wojną lokował pienarodowościowych, czy stanowych, przy wyfabryk państwowych, omawia dobroczynne 1'est 1'ednem z tych podstawowych zagadnień, niądze w akcjach, słusznie lieząc na powię
borach do samorządu miejskiego chodzi o za- j: skutki
nowego postępu w dziedzinie ustawogadnienia gospodarki miejskiej. Polityka w
które w pierwszym rzędzie po.winno ulec na~ kszenie swych dochodów wraz z wzrostem
społecznego, wprowadzonego w żydawstwa
radach miejskich niema nic do roboty, ba naprzedsiębior,stwa i wiedział przytem, te pooświetleniu i zasadniczej rewizji.
leżytemu
wet należy wszelkiemi środkami starać się cie, jak dotąd, tylko przez zakłady państwozabezpieczenie na realnych wartośsiada
wyświęcić ją stamJąd.
J · l'1 u · · oki'em na wykaz dyw1'dendy
we i przy wspołdziałaniu ze strony Polskierfo
· ciach, akcja dzisiejsza stała się czemś nie· eze rz cic
.s
Tych najprymitywniejszych i najoczy- ! Kotnitetu Pomocy Dzieciom.
wypłaconej przez polskie spółki akcyjne w f konkretnem, czemś w rodzaju losu loteryjwistszych prawd życia obywatelskiego nie- li
To ujęcie zasługuje na uwagę, bo ani o- roku 1925 i 1926, to można dojść do dziw- ' nego, który może dać niespodziewanie zysk
rozumie mieszczaństwo nasze. · Właściciel
niespodziewanych wniosków. Finan- j dzięki niezależnym od posiadacza spekulanieruchomości głosuje na jedną partję polity- · koliczność, że zakłady państwowe, jako pier- nych,
czną, rzemieślnik na drugą. Obie part.je kłó- l wsze, wprowadzają w czyn zarządzenie, ani sista zagraniczny,
który sądzi dane przed- I cjom giełdowym, leez w żadnym razie nie
cą i targują się w radzie miejskiej o sprawy, , też czynna pomoc Komitetu nie przesądzają
siębiorstwo według jego rentowności, powie- może stanowić materjału dla rentownej i
które ani właściciela nieruchomości. ani rze- '1
bynajmniej gospodarczo-ekonomicznej strony działby sobie, że w Polsce w tym okresie do- pewnej lokaty. Rozproszone kapitały, stamieślnika nie obchodzą, a w rezultacie ma1
gistrat z jednego i drugiego zdziera dziesiątą : zagadnienia i nie mogą stanowić dowodu. iż brze prosperowała tylko jedna fabryka pa- nowiące w ogólnej sumie bardzo poważne
' zadanie jest łatwem i wykonalnem dla całe- I pieru, która dała 24 procent dywidendy objekty, tkwią dziś nieproduktywnie w o
. skórę i wzamian nic mu nie daje.
' ! (Steinhagen) i z powodzeniem sprzedawano , szczędnościach dolarowych lub szukają sobie
Jak dalece mieszczaństwo nie pojmuje go przemysłu wogóle.
I tylko herbatę, bowiem Spółka Akcyjna : innych dróg, lecz zdecydowanie stronią od
.
.
najpilniejszych swoich potrzeb jak dalece nie
~dy?y artykuł,. Jak tego wy~agała Jego „Herbata" dala zs procent zysku. Istotnie
orjentuje się w sposobach obrony własnej
skóry i kieszeni przed skutkami gospodarki tresc, me był zamieszczony w duale gospo- I poza temi przedsiębiorstwami tylko cukrow· lokaty w aktjach.
W braku dopływu gotówki z tych źródeł,
partyjnej, świadczy taki fakt: Grono działa darczym pisma, .nie prze~s:awi~łby zgoła ~ka? ' nia „Chodorów", „Norblin" i „Lombard Warczy mieszczańskich ze sfer kupieckich po- nego tematu am do rephk1,, a~i d~ polenu 1, szawski" przekroczyły nieco 10 procent dy- ! przedsiębiorstwa zwracają się o kredyty do
wzięło myśl, aby stworzyć blok kupiecki i
bo społeczna s.tr~na, z.agad~1~ma me, stwarza 1 widendy, a już wszystkie inne spółki akcyj- i instytucyj finansowych zagrariicznych, lecz i
wystawić własną listę kandydatów. Po kildywi"dendę , z·e ni'e · tuta 1· oczeku 1·e 1·e, i to właśnie dzięki speku·
terenu
. . zdan 1 poglądow. Lecz 1 ne wyp ł aciły t a k mizerną
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rozpaczliwego stanu nasżego handlu i pau- ma lCh znaczenia Dle Społecznego, lecz go• długów przedwojennych, me mogą dz1s 1esz- ; gdram~z~y tdczyc się ie kryrude tu .zteg z :OC. o·
peryzacji stanu kupieckiego, J.eśli kupiec spodarczego,
waranc1a1
e y
cze zadowolić swych akcjonarjuszy, lecz po- , owoscią u zie1onego
zapomina o swoim składzie czy sklepie, aby
przedsiębiorstwo.
dane
przedstawia
jakie
mi,
I
przemyprzedsiębiorstw
szereg
cały
zostaje
był
dać
·
artykuł
które
na
więc,
Pytanie
jeśli
politycznym,
namiętnościom
upust
dać
w koledze swoim z fachu widzi wroga par- powinien odpowiedź, nie może dotyczyć tyl- 1 słowych i handlowych, które zyski swo;e ! Pierwszym warunkiem w tych razach jest
tyjnego, to o rozwoju handlu mowy być nie ko j p~żyt~czności i do~rodzi~j~tw~ .s~ecz- obliczają na znaczny procent, prosperują tZU- rentowność przedsię~iors~wa, . która "; .myśl
może, ani o skutecznej obronie interesów ku!.
nego złoblłów, lecz takze mozhwosci ich po- pełnie pomyślnie, a jednak w końcowym bi- zdrowych zasad kupieckich wmna hyc Jasno
p~ectwa.
wszechnego urządzenia pod. względem czy- I lansie pozostawiają znikomą wprost sumę do i wyrazrue uwidoczniona w bilansie. TymTo samo widzimy, niestety, i wśród in- sto gospodarczym. Pod tym względem zaś p@działu między akcjonarjuszy.
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2.50, bo nie absolutna suma kosztu, lecz tyl- wszechnie stosowanych
przyczyną upadku naszych miast i nędzy mieszczaństwa, Własnymi rękami mieszczaństwo
ko jego relatywny ciężar, jako współczynni- ców spółek akcyjnych, którzy posiadają wię- , nieumiejętnie, lub co gorsza jeszcze ---: rozprzygotowuje bat na swoją skórę, bo partje ka podrożenia produkcji, jest decydujący. ! kszość akcyj przedsiębiorstwa i temsamem ! rzutnie. żadne wyjaśnienia nie potrafią obapolityczne zawsze zawiodą, gdy rzecz pójdzie
decydujący wpływ na bieg inte- Hć tego fatalnego wrażenia, jakie czynią zbyt
o obronę interesów mieszczańskich, zawsze Ten jednak ustalony być może tylko indywi- wywierają
Wystarczy zastosować sprytne rachunki spółek akcyjnych. Finantowarzystwa.
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dla drobnego interesiku partyjnego, dla osadzenia np. działacza partyjnego na wpływo leży w wyso~in;1 ~topniu o~ różnej w r?żnych syste~ podnoszenia wynagro~eń zarządców sista nie powierzy swych pieniędzy ani temu,
wem lub popłatnem stanowisku, poświę.:ą za
fabrykach dosc1 zatrudmonych kobiet, od w miarę wzrostu zysku, powiększyć rozma- kto świetnie umiał się wystrzegać płacenia
kulisami największy interes mieszczański.
połączonego z tern nierozerwalnie kosżtu po- itymi, sposobami rubrykę kosztów administra- 1 należnych podatków, ani nie wejdzie w układ
Brak samoistnej reprezentacji zywiołu mie- ważnej inwestycji oraz od nieprodukcyjnego cyjnych, by dzięki temu bilanse wykazywały z tymi, co dali dowód nielojalności w stoszczańskiego w samorządach usuwa wszystdla fabryki wydatku na płacę robotnic kar- ! mizerne zyski lub zgoła straty. Cel tych ma- sunku do słabszych wspólników. Według
kie szranki i hamulce harcom partyjnym.
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ładu i równowagi, sumienności i poczucia odpowiedzialności. Sama obecność nielicznej
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Prawodawakcjonarjuszy.
drobnych
kosztu założenia i utrzymania żłobków wy- rzeszy
nawet grupy mieszczańskiej w samorządzie, kazałoby wydatnie wyższą cyfrę, aniżeli stwo jest dotychczas bezsilne wobec tego ro- malnych kosztów handlowych.
niezarażonej bakcylem partyjnictwa, zdolnej i
wspomniana przez autorkę artykułu. A gdy , dzaju machinacyj, lecz życie, które jest najformułować swe opinje, poglądy i postulaty .
Jeśli miarodajne czynniki państwowe
bez brania pod uwagę „względów partyj- dodać jeszcze do tego moment dezorganiza- , większem prawem, wcześniej czy później
nych", a tylko z punktu widzenia interesu cji, jaki wprowadzić musi do trybu fabryka- '. obraca ostrze zła przeciwko samym twór- zechcą przy udzielaniu kredytu dla przemymiasta, który jest zawsze identyczny z inte- cji dwukrotne _opuszczanie pracy przez ko- com. Głód panujący obecnie na naszym ł słu prywatnego kierować się również jego
resem mieszczaństwa, bo rozkwit miast był biety, zwłaszcza zaś zatrudnione przy czyn- · rynku pi~niężnym skłonił wszystkie prawie dochodowością, a więc istotną racją bytu,
zawsze i wszędzie rezultatem solidarności
nościach ze~połowy~h, to sprawa.' s~oł.eczni.e przedsiębiorstwa do szukania odpowiednich to niezawodnie zginie bez śladu ta anomal ja,
mieszczaństwa, byłaby zdolna niejedn1Jkrotnie pohamować nieodpowiedzialne i dema- tak prosta i. dodatnia, przedstawi się 1ednaK źródeł dla zaspokojenia obrotu, i w tym ; dająca sztuczny obraz nędzy niektórych
g ogją dyktowane zapędy partyjne. Rozumie- gospodarczo w świetle ~ałkowicie odmien- właśnie momencie wychodzą na jaw w całej przedsiębiorstw.
ją to nawet przeciwnicy mieszczaństwa,
nem i doprowadzi do pytania: czy przemysl rozciągłości bfędy zachłannych zarządców.
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Jan Rozgórski.
przedstawiciele proletarjatu miejskieg1J i już · polski jest już gospodarczo w tern położeniu,
coraz częściej można słyszeć od nich bez .za- by móc znieść nowe podrożenie kosztów prosfrzeżeń wypowiedziane potwierdzenie opiprzez wprowadzenie nieistniejącego ~
nji, że niezorganizowanie mieszczaństwa jest dukcji
indziej jeszcze urządzenia społecz- braku dostatecznych własnych środków o~ wiedzieć mogą tylko jednostki, jasno i do,nigdzie
wrę cz nieszczęściem.
n ego.
brotowych, decyzja nie może by~ 1·ównie ła kładnie z naszej · sytuacji gospodarczej spratwą.
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państwowych, monopolowych czy wojskowych, nie jest bynajmniej ani miarodajny, szane. -Na to, że miało tu miejsce wymuszenie nych zdolność przemysłu · stanowczo prze\
ani typowy, wiadomo bowiem, że rozumo- . autorka nie przedstawia dowodów, a i przed- kracza, wobeć czego niewątpliwie będzie on
że „PRAWDĘ" można . zamówić
wanie prawdziwie ekonomiczne nie nalezy ! stawić ich nie byłaby w stanie, bo sama wie musiał P?nownie z abi e ga ć o dalsze odroczew katdym urzędzie pocztowym
nie przepisu.
ąo zalet kierownictwa tych zakładów, jako, I jaknajlepiej, że tylko istotna materjalna niej że zbyt ich produkcji jest niezależnie od jej możność zastosowania się do przepisu, skło
na miesiąc, k wartał łub rok
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i ie jest obowiztzkiem każdego
kosztu zgóry zapewniony. Dla fabryk jednak- clła przemysł do interwencji, która znalazła
inteligenta, interesującego się
zrozumienie zarówno w rządzie, jak i w sejże, bynajmniej .tej pewno ś ci nie mających,
życiem sp o ł e cze ń st w amozolnie b orykających się ze zmiennemi ko- mie. Czy warunki nasze uległy już aż na tyi państwa czyteć nPRAWDĘ"'
njunkturami, ostro współzawodniczących z le z:rfiianie, by przemysł teraz już mógł sobie
na wprowadzenie żłobków i połączonych z
k onkurencją krajową i zag r aniczną, nie daprzy nimi <Sężarów pozwolić - na to odpo- 1
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U progu nowego roku szkolnego
uczą?
jednał( n~lei:ało~y
Augustowskiej nad jeziorem Serwy; odrębny I , Prze~~wszystkiem
rodzaj Zakładu leczniczo - wychowawczego. i przystąp1c do masowego budowania szkoł

Jakie , mamy

szkoły

i czego w nich

Wolna i zjednoczona Polska, o swojej
skich stosunków, które tak niesłusznie, niepotrzebnie a wrogo ułożyły się. Wina, nie- blisko 30 miljonowej ludności z 3 i pół mi· znaJ· - Młodzież, zamieszkui'ąca w specJ'alnie na ten 1 powszechnych siedmioklasowych, gdyż brak
. k u sz k o1nym, me
. . w wie
utwoPo ul
stronie.
stety, leży nie po naszej
· .11.onem d z1ec1
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·
rzeniu się ?aństwa hte:vsk1ego prz~cz .erue duje się w zbyt szczęśliwych warunkach hi- cel zbudowanym domu, odbywa wycieczki , stosownego po~ie.sz~zenia jest główną przejeziorach, rzekach : szkodą w podmesreruu początkowego nauczah
h
nar-0dowe 1 megalomarua na punkcie hlsto- l . .
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. cej niż 5000 j i kanałach1 uprawia sport wodny, bada na- 1i nia o wyższego poz10mu i. przeprowa zema
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rycznei itwy, me y e naro owa, i e pewne1 ! kt.
ł t l~zy ~~ę zakwali1iko- turę w jef różnorodnych .przejawach. Poja- projektowanej reformy, na podstawie której
nielicznej grupy narodowców, upojonych po- I z. o~y~ , Y
siadaniem własnego państwa, przeszkodziła ! mie.sz a~cowd ~a~ Y. : ctęsl~u al ych sto · wiły się też próby stworzenia nowego typu i szkoła średnia czteroletnia będzie tylko nadszkoły ,powszechnej. .
budową
nowe warunki i stosunki realne. Ma- ' wackmhoznat o sro ~w1ts o u. r Wn o1'na ze- t . zw • kolon1'i nieusta1'ące1' , do którejby młooceniać
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bardzo mała zdolność do krytycznej orjenta- swe~i nie~ostatkami'. a ~aw~t g. em, ze
1901St . l gimnazjalnych stoimy w Europie na trze1
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cji w tych warunkach, wytworzyły ten polit czny nastrój, pełen hałasu, szumu i nieza- śnieniami moralne~! 1 ekonomiczne~ 1'. ?oty- istm.eie w oznans z~m w .0 • y mcy . .aCJa I ciem miejscu zaraz po Prusach i W. Bryta1 tak
po Il nji. Podczas bowiem, gdy w Prusach wydatyle rodzm..
jakim
fowolenia z
0
1
wą- jących najwięcej naukowców, jest 128,~
niepomyślne warunki .. bytu rozwoiu mło- swie.zo prze ytyc ~ oro ac.' u
się polityka i dyplomacja litewska.
1
~my. wi~c są ~oto~~· I uczniów . szkoły średniej na 10,000 mieszkańdych pokoleń. Ta milionowa masa przy- tłą w.~c~erp.aną.
Młode pań{;two, o bardzo jeszcze cienkiej . sztych budowniczych życia narodowego ma wyp~łmc Je Jednak n.ale~y Jeszcze hczru~J- I ców, w Anglji 91,0, w rozpoczynającej doskorupie kultury narodowej i ·politycznej, u- słaby system nerwowy i podatna jest na de- szemi zap~czątkp:wama~i ~ tym za~esie, piero odbudowę swego życia gospodarczego
bogie w dary natury ,znalazło się pod opieką strukcyjne wpływy chorób zakaźnych, gru- tak R;ządu 1ak ~amorządow 1 poszczegolnych Polsce, jest ich 83,5 przy małem uwzględnie
niu szkolnictwa zawodowego. Już praktyczbardzo zręcznie narzuconą, dwuch sąsied- żlicy przedewszystkiem. Dowodem tego smu- jednostek.
nie i wysoko uprzemysłowiona Francja ma
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nich potężnych państw - Niemiec i Rosji, tnego stanu rzeczy był szereg
które wygrywały i podtrzymywały żale i ni~- i wśród młodzieży zdającej niepomyślnie ma- 1 czą się rozprawy nad reformą szkolnictwa kształcącej się ogólnie młodzieży tylko 38,7
nawiść Litw_r do Polski. ~ząd lite~ski m~ turę, z której ?t:zymaniem ~~ąż~ ~ię zazwy- 1 w duchu demokratycznym, t. j •. nad szkolą na 10,000 ludności, a Czechosłowacja 41,5.
dostrzegał, ze obu tym panstwom me chodzi czaj tyle nadz1e1 co do mozhwosc1 poprawy jednolitą. Popiera ten typ publicznego naA teraz weźmy pod uwagę wyższe uczel•
wcale o Litwę, tylko o użycie jej jako na- bytu, tak kończących szkołę średnią, jak ich uczania przedewszystkiem postępowy ZwiąN~e myślę .ubol~wać nad. tem, że Poinie.
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Część dzieci i młodzieży miejskiej
nta w orgaruzowamu JeJ zyc1a wewnętrznego
przez wywoływanie ciągłych wewnętrznych .do szkół z 'kolonij wakacyjnych, przywożąc Szkół Średnich, a sądzę, że rozstrzygnie ten budżetem państwowym zorganizowała niemal
i podtrzyspontanicznie 17 wyższych uczelni
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niepokojów w Polsce, z którą mieli niezała- ze sobą pewien zapas sił i energji życiowej, konflikt na1pewniei'
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borcom ziemie historycznie
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szczyla dłam litewski w Prusiech i resztki
· · rozw1'nęły 1j przymierających głodem i szukających róż· łY-1 a mne
· wyb UJa
roku dzieci polaków przebywaJ· ących poza t wa zbYt ecznie
teraz dogryza, germanizując je na gwałt, stagranl'cami kra1·u, 12,000 ich bowiem rozesła- się
·
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·
calY wi'o-..c nasz układ norodnej pracy zarobkowej, a tak że i z krzyme
ła się nagle obrońcą i protektorem Litwy wo. d d „ po trze bom sp0 - wdą nauki, dla braku dostatecznych pomocy,
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Nie ulega wątpliwości, że zarówno dzisiej- niewoli. Z pośród zaś tak licinej młodzieży
01
nych.
&
sza Wileńszczyzna, jak i ta część Białorusi, miejscowej tylko 55,000 korzysta l o ze swo- zaobserwować pewien przerost szkoły średZresztą ten sam prąd daje się zauwazyc
jaka przy Polsce została, była zdobyta orę- body wiejskiej w 429 ' miejscowościach. Ko- niej i ogólnokształcącej, a niedorozwój szkol
żem Gedyminowiczów na ludności pokrewnej sztowało to ubogie społeczeństwo około 3-ch nictwa zawodowego. Utrzymał się też, nie- i w tych państwa, które jak Rumunja, Jugonam, białoruskiej, bezbronnej zupełnie i nie- miljonów złotych: utworzona przy Minist. znany już na Zachodzie, osobny typ szkoły sławja i in. po wojnie osiągnęły zjednoczestawiającej żadnego oporu naciskowi Litwy~ , Oświaty Rada dla kolonij wakacyjnych wy- dla inteligencji, a osobny dia ludu, co nie nie i wyzwolenie dzielnic. Ilość miejscoGar$tka dzielnych Litwinów posunęła się aż · asygnowała na ten cel 240,000. Towarzystw wpływa na zdemokratyzowanie społeczeń- wych uniwersytetów stanowi poniekąd reku Dnieprowi i ma niewątpliwą zasługę pier- zajmujących się tą sprawą mamy na całym stwa, na zniwelowanie istniejącego prze- kompensatę za długoletnią tułac.tkę młodzie
wszego starcia się z nawałą tatai;ską. Ale sła terenie Rzeczypospolitej 173; widać jednak. ' działu pomiędzy klasami czy stanami. Już ży po obcych wszechnicach. Znacznie smut„
ba liczebnie i militarnie Litwa nie w stanie że podołać one nie mogą swemu zadaniu. W przed laty Amicis w swojej książce p. t. niej, w stosunku do potrzeb kraju, przedstabyła utrzymać zdO'bytyich obszarów, a gay ojczyźnie Pestaloziego, Szwajcarji np. niema „Serce", barazo zalecanej przez naszych wy- wiają się „ten,5!_encje 11 naszej młodzieży unisama znalazła się pod naciskiem krzyżackie~ . ani jednego dziecka w wieku szkolnym, któ- chowawców, przedstawił ~orzyści takiej ' wersy!eckiej. J Na wydziale liloz~liczno-pe
rabowników, przodków dzisiejszych opieku- reby nie przebywało przez miesiące letnie szkoły wspólnej dla wszystkich warstw na- dagogzcznym było w latach ostatruch 11,408
nów Litwy, musiała dla odporu i ratowania na wsi ·lub w górach; nieprędko jeszcze ten rodu, która łączy na ławie szkolnej od dzie- młodzieży płci obojej, co się łatwo tłumaczyj
własnej narodowości połączyć się z Polską. ideał osiągnąć będziemy mogli. Wielkie ciństwa do wieku młodzieńczego, pracowni- zapotrzebowaniem nauczycieli, tworzenia się
Były to wieki wspólnego życia i wspólnej f usługi dla zdrowia młodzieży oddaje harcer- ka fizycznego z umysłowym i czyni z nich zaś i dopełnianie kadr administracyjnych
wywołało liczbę 10,011. studentów na wydzia
chwały. Przeżyliśmy w tem zjednoczeniu stwo przez swoje obozy letnie, zarówno jak rozumiejących się ze sobą przyjaciół.
lach prawniczych, ale już skupianie się lekanajcięższe lata, walcząc wspólnie do roku Tow~ Przysposobienia Wojskowego prowaV(. ~olsce nies~ety stworz~niu szkoły je- rzy w miastach bez najmniejszego uwzględ1831 i 1863 o odZyskanie wspólnej Ojczyzny. dzące jednocześnie działalność wychowa:wW tragedii Wileńskiej przed wybuchem po- czą przez wprowadzenie do programu prak- dnohteJ na długo Jeszcze stanie na przeszko- nienia potrzeb zdrowotnych wsi, sprawiło,
wstania Listopadowego odtworzonej w „Dzia tycznych zajęć. Y. -M. C. A. też ze swoją , dzie brak siedmiooddziałowych, celowo zor- że na..wszystkich wydziałach lekarskich studaich" genjalnem piórem Mickiewicza, brała wzorową kolonją założoną w Mszanie Dolnej i ganizowanych szkół powszechnych, które djuje tylko 4,975 młodzieży. Cyfry te spaudział młodzież litewska i polska, a udział w na Podkarpaciu, daje przykład urządzenia· ~ stanowią jeszcze nikły procent w ogólnej dają znacznie, gdy chodzi 0 zawody prak„
walce chłopów litewskich pod wodzą Siera- wzorowego letniska na sposób zachodnia- liczbie. Podług statystyki przedstawionej tyczne z przebudową naszego zaniedbanego
na odpowiednich tablicach na wystawie 11? i na niskim poziomie stojącego, życia gospokowskiego nie był chyba dowodem niena- europejski.
miejskich szkó.ł powszeehnych, urządzone) darczego związane, co jest dowodem jej po'ł
. ...
Z .
wiści do Polaków. „Żmudź święta" była tak.
piękną tez 1ruc1atywąl wystąpi; nasze z wiosną w Warszawie mamy już 68,000 na- wolnego postępu i małego zapótrzebowania
samo drogą dla Polaków, jak Wielkopolska
Min. W. R. i O. P. Stworzy 0 ono w uszczy uczycie/i początkowych i kolo 28,000 szkól
1• Mazows·z e.
. techników różnego typu. N a wyższych stu'
powszechnych. w Polsc:e, jedna więc z nich djach rolniczych kształci się tylko 2420 osób,
Dzisiejszy rząd Li:twy, jak i dawniejsłe,
mechanicznych i elektrotechnicznych
na tysiąc ludni;;ści i już tylko 15% na
snać dobrze rozumieją, że nie może być mo- l grozić i' ei' ma, nie mniej ani więcej, tylko o~ przypada
k'1 J t t 0 d ·
t · be
d · ·
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wy o pretensjach narodowych tam, gdzie niewytworzyć odpowiedniej konkurenmoże
nie
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kupacja
ma nawet zwartej mniejszości litewskiej, preżywiołom i sprostać rozwijające
obcym
cji
nasze
jednak
Porównywując
niepodległości.
Wiedeń,
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Druga wiadomość pochodzi
tensje zaś do Wileńszczyzny mają oparcie
międzynarodowemu.
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legendarno-historyczne, nie zaś realne. W ca- I z „Reichspost", pisma poważnego i umiar- , stosunki
się jak dużo jeszcze pozostaje nam
konamy
przez
się
dowiadujemy
Najprzód
kowanego.
łym okręgu Wileńskim spis ludności wykazuDla bądź co bądź rozwiniętego naszego
je na miljon mieszkańców zaledwie 8 proc. 1 korespondenta warszawskiego do niemiec- do zrobienia. Czechosłowacja np. ma 1~
Litwinów, rozrzuconych na całym obszarze kiego pisma, że posłowie polski i litewski uczniów szkół powszechnych na 1000 miesz- • przemysłu, wyższe uczelnie dostarczają tylko
kańców, Polska ma ich 120, różnica więc nie 964 chemików, 462 inżynierów górniczych i
prowadzą jakieś pertraktacje w Rydze.
Wileńszczyzny. Na takiej podstawie trudno
Korespondent warszawski nie zadawalnia -jest tak wielka, ale gdy tam są oni równo- !' hutniczych i t. d. Zupełnie odwrotnie ten
opierać swoje rewindykacje. Mimo to kwe, · 1· przyczep1·a do miernie · po całym kraju rozmieszczeni,
· d omosc1ą
· wsza k'ze t ą w1a
i;tj a polsko-litewskiego zatargu ciągle mąci się
. . u nas stosunek przedstawia się w sąsiadujących z
niej sensację: utrzymuje, że układy te oprócz w jednych. okolica~h jest ich poru~eJ 80 na nami krajach, co wywołać musi nasze upoślenaszą wspólną polityczną atmosferę i rozumiemy wszyscy, że z tej sytuapji wyjść trze· . zawarcia porozumienia gospodarczego mają l\ tysiąc, ' w innych liczba uczących się docho- dzenie pod względem wywozu gotowych fa.
ba. Podobno i do Kowna ta świadomość jeszcze inne cele. że mianowicie jest zamiar : dzi do 160. Sz~zególniej pokrzywdzo~e są brykatów, a skazać niemal jedynie na wy·
przenika. Mówią ,że i z naszej strony coś się udzielenia Litwie w Wileńszczyźnie szerszej ; Kresy Wschodnie, co tworz! .tam tak niepo- · wóz surowców.
robi.
autonomji kulturalnej. · Ośrodkiem kultura!- ' żądany typ, obywatela drug1e1 klasy.
Pozostawiając sobie na przyszłość prze~
Liczba nąuczycieli wzrasta stopniowo, od
W sprawie toczących się jakoby układów nym dla Wileńsz;czyzny ma być nie Wilno,
gląd naszego niższego i średniego szkolnicz Litwą mamy dwa źródła: jedno z Berlina, lecz Kowno, gdzie się rzekomo wszystkie 1921-23 do chwili obecnej, przybyło ich oko- twa techniczno-zawodowego, wyrażamy nadrugie z Wiednia. Oczywiście nic pozytyw- ! sprawy, z kulturą związane, rozstrzygać hę- ło 10 tysięcy; podnosi się też poziom ich dzieję, że czujna uwaga zwrócona obecniQ
nego nie dowiadujemy się z nich. Wywiad dą. Litwa miałaby te koncesje okupić fede- ""'.Ykształcenia przez kursy dokształcające. na jego brak i niedomagania, przyczyni się
W roku bieżącym np. są . już zatwierdzone
„Vossische Ztg." z p. Herbaczewskim o tyle racją z Polską.
I do jego rozwinięcia i zmieni dotychczasowy
tyl~o jednost~i wykwalifikow.ane, a .ist~~je · pogląd społeczeństwa na jego ważność w otych
w
Ile prawdy a ile fantazji mieści się
jest pocieszający, że wedłl}.g relacji interlopro1ekt stopmowego kasowania semmariow gólnym układzie stosunków.
kutora rząd litewski myśli najprzód o jakimś doniesieniach, trudno powiedzieć. Rząd jak dotychczas - stosuje w tej sprawie mil- 1 nauczycielskich: zastępowanie ich przez peukładzie gospodarczym, z tego możnaby wno
I. K.
czenie. Pewnem zdaje się być tylko to, że dagogiczne kursy o poziomie uniwersytecsić, że potem będą omawiane także i inne
kim, na które wstępowałaby młodzież po
sprawy. Litwa ma być jakoby skłonna do ; coś się robi.
szkoły średniej. ·
ukończeniu
G.
R.
układu i porozumienia z Polską, gdyż inaczej
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SANACJA GOSPODARCZA AUSTRJI

Jak wiadomo, ministerstwa poczyniły już w O•
swych resortów poważne przygotowania do
Wystawy, o czem dobitnie świadczy choćby fakt zamianowania specjalnych delegatów do spraw P. W. K.
Pozatem z uznaniem podnieść należy, że wszelkie instytucje rządowe idą P. W. K. jaknajbardziej

brębie

inwestycje w wysokości 180 miljonów, po- I czyli sprawa oparcia samodzielności gospokryde zaś z wydatków bieżących, przezna- i darczej i finansowej Austrji na ruchu obcych
{Korespondencja własna „Prawdy").
czonych na ten ceł, wynosiło zaledwie 44 ! na wzór republiki helweckiej, do czego re- na rękę.
. Kocztowa Kasa ~szczędności wybuduję., na te(Analogiczna pozycja w r. 1926 li publika naddunajska wyśmienicie się nadaje.
Będący obecnie u steru gabinet ks. Seipla milj. szyi.
renie Wystawy wspamały gmach systemem trwałym
.
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i wyznaczyła 1"uż na ten cel po t rze b ne f un d usze.
a „ zgo a . między
esz a musia a yc p0- Ił l'ba ym pun ~te zapanowa
mt J. .
zab iega od sześciu tygo d ni, mówiąc ściśle wynosi a
.
.
Bank Polski odnosi się do Wystawy niezmiernie ż •
11 eralną „Neue Freie Presse , broruącą inod stłumienia rozruchów lipcowych, by uzy- k rytą z k redytów przyznanych Austrji w romoralnego i
czliwie i znajdzie zapewne
j teresów wielkich banków, a
650 milj. koron
na rynkach zachodnich kredyty w wy-1 ku 1922 w
„Reichspost" odzwierciadlającą f terjalnego. poparcia _tej imprezie', . Ba~ ~ospodar.
sokośd około 400 miljonów szylingów. Kre- Kredyty te są już dzisiaj wyczerpane. Au- spo~eczną
dyty te mają umożliwić kanclerzowi przepro- strja ma zatem tylko dwie drogi, albo zanie- , polttykę rząd<>wą. Harmonja ta stanie się i st:iva Kra1owego z rowną gotowosc1ą po1dz1e Wysta.
na rękę.
' zab'1e-1' wie N'
· łą t y lk o pod k ątem w1'dzema
' a lb o wystarac' zrozum1a
'
' sanacji gospo d arczej, bez której c h ac' wszelk'1ch mwestycyJ,
. w 1yc h warunk ac h zaintereso·
go, ze
·
1c dz1wne
wa d zeme
1
sanacja finansowa uskuteczniona z jego ini- się o pożyczkę. Pierwsza droga jest równo- ,. gow rządu o uzyskame pozyczk1 zagrarucz- wanie się Wystawą z dniem każdym wzrasta i to
cjatywy pod egidą Ligi Narodów w r. 1922 · znaczna z samobójstwem. Elektryfika'Cję nej podobnie jak publiczne wyrzeczenie się nietylko w kołach bezpośrednio nią zainter:sowa •
.zawiąłaby w próżni. Ksiądz Seipel jest świet- kolei musi się doprowadzić do końca, by „Anschlussu" przez „Neues Wiener Journal" . nych, lecz także w jaknajszerszych warstwach punym taktykiem i jeżeli wybrał chwilę obecną inwestowany już kapitał mógł się rentować, temu samemu służyć miało celowi. „Nawet j bliczności. 1.Wytwarza się powoli dla P. W. K. owa
sympatyczna atmosfera, tak konieczna
urzeczywistnienia
jako odpowiednią do finansowych transak- nie mówiąc o perspektywie wyzwolenia się na„ wypadek
dla rodzenia się dzieł wielkich.
„ idei .Anschlus- 1 przychylna
.
. t a k·ze f a k t,
t p 1.1w1e
•
Przyczyni się. do t„g
z •.dnia 30. VIII,
"' 0 ruewą
• j·
cyj, to widocznie ma poważne powody przy- z pod dyktatury węgla czeskiego. Naprawa 1 su - pl:Sze
.
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pożyczkę,
dzie dla Austrji
ronowaniem jego zabiegów z przed pięciu lansie płatniczym Austrji odgrywa ruch ob-1 wynoszącą przeciętnie 400 milionów marek I rr~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cych. Jeżeli się dziwiono, jak żyć musi Au- złotych miesięcznie czyli około 5 miliardów
laty.
~!~~imt_!_Y ci ą. ć i zachować
Dla zrozumienia psychologicznej podstawy strja z deficytem w bilansie handlowym po- marek złotych rocznie. Do tego doliczyć na--·-··-·w
taktyki Seipla warto wskazać na to, że akcji wyżej 1 miljarda szylingów, to odpowiedzią li leży ogromne świadczenia reparacyjne
kredytowej podjął się on właśnie po wypad- na to są nietylko wpływy z kapitałów au- myśl planu Dawesa (od r. 1929 - 27'2 miljarjasnem:
rocznie!).
i;narek
suk- I
inwestowanych w
kach lipcowych. Powszechnie
15 i 16 lipca będzie grobem dla kredytów · cesy1nych, lecz także dochody (w tym roku- ze i po dokonamu „Anschlussu rue nastąpi
z gazet i czasopism całego świata
austrjackich, że wierzyciele zagraniczni cofną rekordowe!) z ruchu obcych. Austrja musi dla Austrji w ciągu przewidzieć się dając~go
w każdej żądanej sprawie jako
z bank?w austrj.ackich ~woje po~yczki krót- wreszcie w myśl swej polityki agrarnej (hę- 1 czasu żadne istotne polepszenie" „.
To stanowisko „Journalu" jest echem dykotermmowe, ze rynki zagramczne będą ; clącej wyrazem hasła samowystarczalności) 1
naJlepsz1 żrddła informa1Jl
niezbędne dla wszysttlch
zamknięte dla jakiejkolwiek emisji, że prze- '. przy pomocy wielkich inwestycyj podnieść skusii, jaka rozwinęła się na łamach tutejmysł będzie zmuszony ograniczyć swoją pro- : produkcję rolną, by, zmniejszywszy import szych pi.sm wszechniemieckich o charakterze
biur i instytucji państwowych, społecznych,
kulturalnych, przemysłowych I handlowych,
dukcję i że ogólna stagnacja nie pozostanie śro,dków żywności, zmniejszyć także deficyt I politycznym nowej pożyczki austrjackiej. W
oraz dla osób wszelkich zawodóv.<, zbiera
bez wpływu na stan waluty austrjackiej. bilansu handlowego. Inwestycje są wreszcie 1 obawie, by rząd, zabiegając o kredyty, nie
I na zamówienie dostarczn, tudzież załatwia
prenumeraty dzienników I czasopism kTaW tym chórze głosów pesymistycznych wy- konie czne przez wzgląd na bezrobotnych, dał się zepchnąć z torów finansowych na po1
jowych I zagranicznych.
sprzedał
nie
słowy,
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różniał się tylko głoś ks. Seipla swoim na po- którzy radykalizując
lftFDRlllRCJR PRRSDWR PDlaSKR
„ór paradoksalnym optymizmem. I okazało cy, stają się łatwo łupem agitacji komunisty· „Anschlussu" w zamian za pożyczkę, rozposię, że jego przewidywania były słuszne. Mimo cznej. Rozruchy lipcowe zawinili w pierw- częły „Wiener Neueste Nachrichten" kampaw Warszawie
krwawej tragedji lipcowej waluta austrjacka szym rzędzie bezrobotni, co stanowi poważ- nję przeciw łączeniu sanacji gospodarczej
ulica BRACKA N2 5.
nawet nie .drgnęła. Początkowy popłoch na I ne memento dla czynników odpowiedział- Austrji (za pomocą kredytów inwestycyjKorespondenci wa wszystkich stolicach.
! nych) z ogólnonarodowym problemem unji
giełdzie dewiz opanował rychło Bank Naro- nych.
1
Pozostaje zatem droga szukania zagrani- 1 austrjacko-niemieckiej. Kampanja wszechdowy a sposób, w jaki rząd zlikwidował rozruchy , podniósł zaufanie zagranicy do Aust-1 cą kredytów inwestycyjnych i drogą tą kro- niemieckich „Wiener Neueste Nachrichten"
rji. Przed rozruchami oświadczył guberna- czy obecnie ksiądz Seipel. Naturalnie ma i była dla księdza Seipla tern przykrzejszą, ile j cyjne (stąd nazwa Relief-States). Decydującą
tor Banku Angielskiego Norman prezyden- on dużo trudności do zwalczenia. Wierzy- i; że w gabinecie jego zasiadają dwaj ministra- 1 jednak instancją jest Komisja reparacyjna,
towi tutejszych kolei Giintherowi, że rozu- t ciele zagraniczni pamiętają doskonale lawinę wie wszechniemieccy i jeden reprezentant 1 która już w roku 1922 zgodziła się na czasomie konieczność inwestycji gospodarczych afer finansowych, które za kanclerstwa Ra- „Landbundu" (chłopów wszechniemieckich), : we zawieszenie hipoteki generalnej. (Wiadow Austrji, że jednak pieniądze potrzebne na meka zwaliły się na Austtję (szczególnie a- którzy ze względu na wyborców musieli wy-1 mo, że dla zabezpieczenia obowiązków repaten cel powinno się uzyskać drogą pożyczki J ferę gwarancji państwowej za bank wszech- I stąpić przeciw „iunctim" między pożyczką a racyjnych Austrji obciążył traktat w St. Gerwewnętrznej. Po rozruchach pisała „Daily niemiecki i płynące stąd dla państwa obcią- ', „Anschlussem". Tern powodowany ogłosił 1 main hipoteką cały jej majątek). Terminem,
Mail", że City londyńska chętnie podejmie żenie finansowe). Znają oni też trudności I Seipel w półurzędowej „Reichspost" komuni- l w którym znowu zaczyna działać prawo hisię pośrednictwa w uplanowaniu pożyczki wynikające z austrjackiej ustawy o ochronie kat, w którym występuje przeciw łączeniu i poteki generalnej, jest rok 1942. Zachodzi
austrjackiej. Złamanie wpływów politycz- lokatorów, uniemożliwiającej udzielenie ja- I kwestji nowej pożyczki „z ściśle określoną i więc pytanie, jakie stanowisko wymienione
nych austrjackich socjalistów, uważanych w kiejkolwiek pożyczki hipotecznej. Trudno- i orjentacją austrjackiej polityki zagranicznej trzy czynniki zajmą wobec nowej pożyczki
Londynie za obrońców „interesów rosyj- ści te usunąć jednak może rząd argumentem, (c~taj: z „A~sch.lussem") . .Teg~ r~dzaj~ b.o- austrjackiej.
Sądząc z pierwszych sondowań międzyna•
skich" (w handlowem i politycznem znacze- że nową pożyczkę pragnie on zabezpieczyć wiem łącz~osć ~e z~ch~i, 3:ru ru~ zaJ~le,
rodowego terenu - najmniej trudności czyniu) stworzyło atmosferę przychylną dla za- dochodami z ceł i z monopolu tytoniowego. ' gdy k_west1.a pozyczkt sta~e się doirz~ą ·
Wiele J~dnak ~oment.ow ~rze~awia ~a nić będą t. zw. „Relief-States". Co się tyczy
Wprawdzie na dochodach tych ciąży już hibiegów kredytowych Austrji.
poteka {primo loco) pożyczki genewskiej w iem'. ~e pozyczka rug~! ~e do!rz~Je, 0 tle komitetu, pod którego kontrolą stoi pożycz
1
Nastrojem jednak samym nie osiąga się wysokości 650 miljonów koron złotych, ale włas.me tak~ łącznos~ me .za~dzie. .Stro~~ ka sanacyjna z r. 1922, zbierze się on w Lonbadai'ą w tei' cła i monopol tytoniowy zniosą z łatwością bo ~iem politycz n a pozyczkt.. ies t ru.emruei j d ynie w ciągu października i badać będzie
pożyczki. Finansiści anńielscy
5
chwili objektywne warunki i - jak słychać d rugą hipotekę i zabezpieczą całkowicie w az 0~.· a. •w d 0 d a tk.u ba r d zieJ sk omp11k ow~- sprawę nowej pożyczki z punktu widzenia
- doszli do pomyślnych wyników. Stan fi- oprocentowanie i amortyzację żądanych o- na, mz ~eJ s t rona f mansow~. Gd~b Y A ust ria finansowo-budżetowego, zwłaszcza że i opron a p ra.wd ę .rue za le ~n emY. 0t :zy centowanie i amortyzacja obecnej pożyczki
nansów austrjackich jest bowiem teńo
.
5 ro- b ecnie kredytów w wysokości 400 milj. szy- b Yła Pan s twem
k
b
ł
dzaju, że daje on gwarancję bezpieczeństwa lingów. Przy przychylnym dla Austrji na- ma a ~ poz~cz ę „mepo11t!c~ną z ~ h wi.l ą: opierać się ma na tych samych zastawach,
zarówno oprocentowania jak amortyzaci"i za. stroju City, może ks. Seipel liczyć na to, że gdY wt er ~Y7 tel e prze ko na h s. 1 ę 0 ~o11dnosc1 jak t. zw. pożyczka genewska. Przychylne
ciągnąć się mającej pożyczki. Kiedy z koń- objektywne budżetowe warunki pożyczki u- 5ń ~aranc_yJ f1n a~so.wy~h.' Takte a t 0I~. 5ń ~aran- dla nowych kredytów stanowisko komitetu
cem pierwszego półrocza 1926, ustąpił 5ńene- znane będą za dostateczne. Chodziłoby 1 cJe ' c hocb Y naJ s oltd n 1e1sze ' w A us tr Jl m e wy- państw „reliefowych" i komitetu kontrolnego
· prawo za- L. N. ma jednak tak dłuńo
ralny Komisarz austrjacki z ramienia Lińi
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· · 650 m1·1·1onow
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f"mansowe go oraz rzą d'ow t yc h ; rzeczenie się na korzyść Rzeszy swej samoi
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zatem bieżących wydatków Austri'a nowych sobności, by podkreślać dobrą koni'unkturę w P1'otr B a rk ' b · rosy1s
·
elektr ot e eh mcznym,
ne k ra dy na d zorczeJ· A ng 1o- I n t erna t'10na1- propagandowo-nastrojowych, będzie musiało
,
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kredytów nie potrzebu1' e. Jest 1' ednak 1'asne, przemyśle żelaznvm
· B anque d es P ays d e E uropa C en t ra1e. przybrać realne kształty. Bez tej gwarancji
tekstylnym, papierowym (tu skonstatował B an k 1.
że normalne wpływy państwowe nie starczą
· t 1. politycznej pożyczka do skutku nie dojdzie.
· 1es
· t Yt UCJą
dl a A us t rJl·· ms
·
·· · wazną
inwestycy1·- ·, nawet cyfry rekordowe) 1· przepow1"adac' Ni' emmeJ
na przeprowadzenie prońramu
5
· t w, kt'ore w 1a t ac h 1919- 1921 I' W szystko zaś inne jest literaturą.
nego, jaki nakreślił sobie obecny rząd. W 1· świetne zbiory. Ulub1'onym tematem stała k onn"t e t pans
Dr. E. P.
preliminarzu na rok 1927 przewidziane były się naraz kwestja austrjackiej Szwajcarji, udzieliły Austrji kredytów na c~le aprowiza- j
Wiedeń, koniec sierpnia.
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Nasze
Najlepsza na świecie fabryka · broni artyleryjskiej. - „Pokojowe" dzieło Nobla.- - Jak się kupuje armaty? - Kosztowny
strzał. - Ile kosztuje armata polowa a ile moździerz 30.5 cm.?
We wszystkich krajach są t. zw. przyjaciele pokoju, którzy, dzięki swoim osobistym
zaletom lub dzięki zasługom społecznym we
własnem imieniu, albo stojąc na czele róż
nych organizacyj, wysuwają hasła pokoju i
hasła protestu przeciwko wJjnom. Niestety
- jak dotychczas - niema nawet między
niemi jednomyślności. Nie zdążyli się np.
wszyscy pogodzić, czy zwalczać bezwzględ
nie należy każdą wojnę, czy też tylko niektóre wojny lub niektóre rodzaje wojen. I tak
np. w czasie ostatniej wojny francusko-marokańskiej „prawicowi relatywiści" niemieckiego kartelu pokojowego wojnę tę uznali za
wojnę konie, czną o charakterze obrony narodowej i oświadczyli, że Francja ma prawo
ją prowadzić, podczas gdy „absolutyści" tej
samej ligi wojnę tę, jak każdą inną, potępili;
piętnując ją jako impetjalistyczną.
Prócz tego odbywają się co pewien czas
narady i konferencje rządów w &prawie rozbrojenia powszechnego, wyznacza się nagrody pokojowe dla ludzi, którzy w pewnym okresie czasu najlepiej słulyli idei powszechnego pokoju. . Fundusze na takie nagrody
pochodzą z zapisu wynalazcy dynamitu Alfre
da Nobla. Ostatni car rosyjski sfinansował bu
dowę pałacu pokoju sądu rozjemczego
międzynarodowego w Hadze.
A w międzyczasie przemysł wojenny z całym spokojem i gorliwością pracuje nad udoskonaleniem narzędzi, służących do praw·adzenia wojen współczesnych. Najgorliwiej
pracuje w tej dziedrlnie fabryka broni artyleryjskiej w Bofors, w Szwecji, która zało
żona została przez Alfreda Nobla, twórcę
nagrody pokoju i należała do niego aż do roku 1896, t. j. do jego śmierci.
W zachodniej pro~incji szwedzkiej w
Varmlandji, w ojczyźnie Selmy Lag erl of, która ostatnio zamiast literatury zajmuje się pro
dukcją młynarską, tam gdzie na jednem miejscu w najcudowniejszy sposób zgromadzone
są wszystkie piękności Szwecji, gdzie obok
przestrzennych płaskowyży, szumią potężne
lasy, gdzie wśród torfowisk błyszczą tafle
kryształowych jezior leśnych, ukryte przed
światem, leży miasteczko Bofors.
Francuski Schneider-Creuzot jes·t większy,
ale najlepsze działa artyleryjskie tutaj są wyrabiane. W laboratoriach i pracowniach boforskich rejestruje się każde doświadczenie
wojenne i z każdego wyciąga się naukę i
wskazówki praktyczne. Duży sztab najlepszych fachowców pracuje bezustannie nad
udoskonalaniem wszystkich konstrukcyj i
modeli. A każde ulepszenie, każdy nowowymyślony i wyJi.czony model podąga za sobą nieobliczalne konsekwencje.
.
Dzięki Bofors każde niemal z pośród słab
szych państw posiada dzisiaj olbrzymie cmen
tarzysko artyleryjskie. Działo polowe i haubi
ce, uważane w czasie wojny światowej za ostatni wyraz techniki, zdegradowane zostały
w ciągu kilku lat, dzięki pracy inżynierów
boforskich, do wartości starego żelaziwa. A
natomiast każde nowe działo, kupione przez
te państwa w Bofors, znaczy więcej, niż cała
' wczorajsza baterja, upraszcza prowadzenie
wojny i pozwala zmniejszać ilość obsługi.
I jeśli nawet w przyszłości państwa dzię
ki porozumieniu przeprowadzą pewną redukcję swoich sił zbrojnych, to i tak zdolność bojowa pozostałej reszty, dzięki nowej artylerii nietylko że nic nie ucierpi, ale nawet dozna znacznego wzmożenia.
To też wszystkie rządy żywo inteTesują
się tern, co się dzieje w Bofors. A ponieważ
trudno żądać, by nawet najlepszy dzisiejszy
przyjaciel zawiadamiał swego sojusznika o
rodzaju poczynionych przez siebie zamówień
w zakładach boforskich, kwitnie w tem uroczem miasteczku szpiegostwo i kontrszpiegostwo w takich rozmiarach i takiemi sposobami się posługuje, że niejeden autor sensacyjnych romansów, gdyby poznał tylko część
tych szczegółów, musiałby uznać się za niedołęgę pozbawionego wszelkiej fantazji,
a
swoje twory za nędzną parodię rzeczywistości. Ponieważ jednak attachee's wojskowi
muszą liczyć się z ·pewnemi względami, a generalne konsulaty nie mogą stanowić centralnych bi.ur tajnej służby wywiadowczej,
mocarstwa występują w Bofors pod firmą

obcą.

Dlatego też nie należy brać na serjo proporczyków narodowych, zdobiących stoły w
jadalni hotelu fabrycznego i nie można wyciągać wniosków o przynależności państwo
wej osób, zasiadających przy tych stolikach
z barw proporczyka. Pod tureckim półksię
życem, pod krzyżem szwajcarskim lub pod
gwiazdą chilijską siada może do obiadu agent
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Ze względu na własności lecznicze S"\;VYCh ,. nieuzasadniony - jeśli wziąć po'd uwagę
Busko należy do najcenniejszych brak remontu - wysoki poziom cen.
uzdr,owisk w Polsce. Stare to . źródło odkryPrzez cztery lata nic w Busku się nie po·
te
zostało
,
już
w
roku'
1776
przez
księdza
lepszyło.
Administracja miejscowa podobno
I któregoś z nadbałtyckich państw - a droga
, z Bofors do najbliższego chociabży portu Franciszka z Pauli Belina-Ossowskiego, Ko- jest bezsilna, albowiem pieniądze · wpływają'. bałtyckiego bardzo często prowadzi przez ! misarza Klasztoru Buskiego P. P. Norberta- ce do kasy zakładowej są przekazywane do
' porty południowej Ameryki. Kosztuje to nek, o ćwierć mili od miasta,, blisko drogi, dyspozycji Władz Centralnych, które popienieco więcej, ale nie można twierdzić, aby prow:adzącej do Wiślicy. W roku 1780 tida- rają inne uzdro-..yiska z krzywdą dla Buska.
ło się uzyskać u króla Stanisława Augusta
A wszak Busko posiada znaczenie pierpomysł taki był cudaczny.
300 zł., a potem jeszcze tyleż na kontynuo- wszorzędne. Chorzy, którzy doświadczyli .
*
wanie założonego w Busku szybu, celem po- dobrodziejstw Buska ze łzami w oczach opoPilnie obserwowany jest każdy, kto zja- szukiwania soli kamiennej. Przy poszukiwa- wiadają, że nie mogą patrzeć spokoinie na
wia się w tym najbardziej międzynarodowym niach soli natrafiono jednak na źródła, bądź to, że miejsce, któremu zawdzięczają zdrohotelu szwedzkim. Nigdy nie wie, czy jego to słone, bądź „siarczyste", które zalewając wie i życie, jest umyślnie zaniedbywane.
towarzysz podróży jest rzeczywiście turystą kppalnie, uniemożliwiały prace. W roku 1783
Dnia 8 sierpnia zwiedził Busko p. Miniangielskim, który przyjeżdża, aby podziwiać grunta, na których znajdowały się. źródła ster Sławoj-Składkowski. Na jego przyję
zorzę polarną i po drodze wstępuje do Bo- wydziedawiła kompanja do poszukiwania ćie posypano jakąś bielą rynsztoki alei głów
fors, czy iC:dną z tych ciemnych po~ta~i na- węgla \camiennego i soli, pozostająca pod nej, porośnięte piękną trawą i wyeksmitowasz~ch czaso~ - zakapturzonym, ~zpiegi~m- d-yrekcją hrabiego Beusta, dyrektora kopalń no z lokali zakładowych czasowo kilku kuktora częstuje towar~ysza .Poc;rozy pap1ero- Saskich. Produkcję warzonki kontynuowa· racjuszy. Na drugi dzień p. Minister odje- ,
sem. poto, ab>': zdobyc odcisk Jego palca, a I no do roku 1792. Przejście Buska pod pa- chał, i podczas rannego koncertu w parku,
uda1e .P?C:hłoruętego lekturą gaz7ty~ a~y. tern nówanie Austrji i bliskość Wieliczki prze- odbyło się uroczyste wprowadzenie kuracjuspok?JllleJ przy pomoc-y: pre~yzy1ne}, mtn~at~- mysł ten zabiły. Dopiero w roku 1814 rząd szy napowrót do ich pokojów, przyczem słu
row~J ka1?-e7Y .fo~ograbc_z!1-eJ, zr?b~~ Z~Ję<:te Królestwa Polskiego, poszukując soli, zwró- żba · zakładów dokonywała z całą powagą tef
s~o1ego VlS a vis 1 v,;ysłac Je z na1bhzsze1 &ta- cił uwagę na Busko, procent soli tam jednak 0peracji, krocząc gęsiego przez deptak parCJi ekspressem swoim mocodawcom.
zmalał i produkcja się nie opłacała.
kowy, obarczona niezibędnym inwentarzem
Przynależność do piękniejszej połowy roW tym właśnie czasie dżierżawca dóbr . i majątkiem ruchomym kuracj·u szów1 a Więc
dzaju ludzkiego bynajmniej nie stanowi prze- p. W. Feliks Rzewuski odkrył własności lecz- starem obuwiem, parasola~ panoflami, sposzkody w rze1niośle szpiegowskiem. Prawdzi- nicze wody buskiej, niebawem też uzdrowi- 1 dniem ubraniem, lampami, maszynkami .do
we czy fałszywe tur y st ki angielskie lub ame- ska poczęło o.ddawać cenne usługi chorym. gotowania i innym sprzętem.
rykańskie wykazują niemruej~sze zainter.eso- Asesor Ferdynand Werner w roku 1832 ogł-o~oruszając kwestję gospod~ w Busku
wanie dla wszystkiego, co dzieje się w tej no- sił drukiem monografję 'o Busku, oraz doko- pod względem administracyjnym, •niemożna
woczesnej kuźni Hefaista, niż męscy globe- nał analizy chemicznej wody buskiej, w dwa pominąć milczeniem, że system wyciągania
t-roterzy, pozornie bez celu lub dla zabida lata później ukazała się monografja dr. med. dochodów z poszczególnych źródeł nie posplenu wałęsający się po Szwecji.
Adolfa Berendsa, zawierająca także opisy winien być stosowany w tych wypadkach,
• * •
szeregu cierpień uleczonych przez wodę bu- kiedy to jest z oczywistą krzywdą dla uzdro. ską, w skład .któ~ej wchodzą m. in. siarkowo- wiska i kuracju~zów. I tak np. wydzierżaBofors widzi się, że są jeszcze branże, dór, związki siarki, jodu, chloru, wapnia wienie restauracji na jeden tylko rok za wyw których cena odgrywa podrzędną rolę, a i t. p. Otóż wspomina, tam autor o licznych ; górowaną cenę 4800 złp. z natury rzeczy muo wszystkiem stanowi jakość. Broń artyleryj- uzdrowieniach osób dręczonych groźnemi : si się odbić ujemnie na jakości potraw i poska z Bofors jest bowiem najdroższa na świe- chorobami dziedzicznemi wewnętrznemi oraz 1 siłków w Busku. Wogóle kwestja kuchni
cie.
skór:nemi, przez "picie oraz k'piele z wody 1 dietycznej dla restau.ratorów buskich jest
Bo też w wojnie nowoczesnej wprost nie- buskiej.
zupełnie oboi'ętna. ,T__em 6lłorze1'1 że oboi'ętna
ocenione znaczenie ma wytrzymałość lufy
O
d
k
1
1
armatniej, precyzyjność narzędzi celownicu ach ąpieli buskich może zresztą jest też dla lekarzy, którzy sprawę tę zuczych i waga całego działa. W nowoczesnej każdy naocznie się przekonać. W każdym pełnie pomijają i nic w tem kierunku nie rowojnie coraz wyraźniej zarysowuje się racjo- sezonie kuracyjnym ludzie, przywiezieni na bią. powierzając sposób kuracji samym chonalizacja, Miejsce słabo wykwalifikowanego noszacg~' po kik'lk,udziesięciu takńąpielach wst~ją rr_mk. Whogóle w ~d·e~amd'uBzarkaządu. zdrojto„bohatera" wczorajszego zajmuje specjalista- ną. no 11 a w oncu sezonu
czą na reumowis a! c ary ~rzy1ez za o ~s . me. P? o!
~obotnik w roli żołnierza zawodowego.
nach, w:ządzanych w domu z_akładowym.
a~y .się leczyc, ale ~y zostawi~ 1akna 1 w1ęc:e1
,
.
.
•
Okolice Buska są malowrucze, a zakład pieruędzy w uzdrowisku. W willach obowiąNaJn?wsza boforska, artyleria polowa . 1 leczniczy, połączony z brud.n em miasteczkiem zuje system pensjonatowy, czyli przymus
m
. ors~a 1,e;st. ""!.ten sposo~, skonstruowana, z.e aleją1 otoyzony jest duż.ym ładnym parkiem. stołowania się kuracjusza w restauracji tej
Wy~Jnosc JeJ 1 .spray.rnos~ dochod~ do naJNieste~y }ednak urządzenia techniczne willi, gdzie zamieszkuje. Przy tej sposobwyz;.5zy~h ?hecnie c;>8 1 ągalnych g·raru.c, a pr~y- nie dorównywują własnościom leczniczym ności uprawiany jest karygodny wyzysk i
~em zuzyc~e mate11ału .n~ budowę t.ych dzi~~ Buska. ,
j zdzierstwo.
!est ograntczol!-e do .numm~. Kazda, cz~sc
Człowiek zamożny pomimo całej skutecz- I
z wiarogodnego źródłą, bo od lekarzy,
Jest t~k obr?'b1oi:-a, ze usun;ęty ~ostał kazdy ńości i baleologicznych własności wód bu· ' słyszy się, że zarząd Buska ucieka się do
nadmiar, o il~ rue był kc;>~1 e7zme potrzeb?)'." skich do Buska nie jedzie, · bowiem za swe operacji dolewania wody słodkiej do siardl~ utrzym~rua o~pornosci 1 wytrzymał.oset pieniądze nie otrzyma nawet w znikomej czanki, gdyż przy dużej frekwencji, często
działa. Osią~~ s~ę przez t~ zdun;iiewa1ąc_ą części tych wygód do których jest przyzwy- brak wod do k . ieli naturaln eh. Takie
wprost lekko se działa w porownamu z kah- cza· on
d y
ąp ·
· d Y
· d 0 I 0 · 1• ogni'ow
Na podroz'ent'e
. J Y·
karygo ne postępowarue me a się wytłumab r;i i„\
't sk'ą'
ł ą. .
.
t
ż
Pomijająć
j.
u
ż
niezbyt
wygodną
komuniczyć
niczem
innem,
jak
brakiem
urządzeń
ar ~kr1 1 t
ors 1;1 t wp r;'ka rszc~e, 1 0 • .e kację z Buskiem, wsls:azać · należy na brak technicznych, na- które zwrócona jest bardzo
rza , 0 • Y. ob pan~ wda .u uzeczntaJą . s~oJe kanalizacji, który zmusza . niekiedy ciężko mała uwaga.
zamowienta ezposre nio.
azwycza1 uzywa
h
h 1 dz' k I h d
· · d
b'k
.
·
·
·
•
się pośredników, co podąga za sobą przedłu- c„oryc
l o. u ack 1;1 awa.c tęł .o u t ~:
. Co. mozedstwl okrzyc ene.rgJ~· w?la, ~1~ m~żanie się pertraktacji, a wreszcie jak .już ' hJlt 1 urz~ zcznei
banku' r'?ztłg eil ~:seSJl Wl'C . J UŻ o a de o P.osumęted1 okfiarnosci, 'Ylwspomnieliśmy, dla zatarcia śladów, transOe ~WeJ. ·u uce ny. ra ./"~ta ~ ee rycr d,~1 . s1ęknal ll;1:Ządlzodne} ~rzez 'l'o torahStark1eporty odbywają najnieprawdopodobniejsze nego w w1 ac
~iemoz 1w1a c orym po - wicza o on1i
a z1ec1 gruz icznyc • Kolo·
wędrówki zanim dotrą do miejsca przezna- czas dłuższych wieczorów spędzenie czasu nja ta powstała dzięki wytrwałości człowie
czenia. Niektóre dosłownie objeżdżają kulę w ~posób, daj,ący .zapom~eć o niedoli i cho- ka wielkiego serca i niepospolity~h . zalet
ziemską dookoła, aby wylądować w porcie, rab.te. Czytac 01~ .mozna, a o wczesny~ społecznych, któ~ cał~ swą eD;erg 1 ę i czas
który możnaby osiągnąć w ciągu dwuch lub zmierzchu u~awac się n~ spoczynek .takze w~łada .w to ~w;oie dzieło._ Wi?ząc t~, lutrzech dni.
trudno - zas stan zdrowia lub warunki- ma- dzie naizupełnieJ bezstronni, m1mowoh po.
,
.
terjalne niezawsze pozwalają spędzić wie- równywują biurokratyczny nieudolny system
Klsztc;>bwne s.ą .~~kze pro~y dz:tł. Jbde: czór w odległym parku, albo w restauracji. rządzenia Buskiem i twórczą pracę dr. Starstłr~a pro ny chięzdlim tgr~nadem. 0 •gru yc
Daje się także dotkliwie odc~uć brak se- kiewicza, któremu za życia należałoby wyP.!~ pa!lcernyc 1 a s '!1er zenta St1Y P!Ze· lekcji kuracjuszów, powodowany brakiem t stawić pomnik.
biJaJąCeJ pocisku kosztu1e około 50 tysięcy podziału kąpieli na klasy, wskutek czego loM. J.
złotych.
kale kąpielowe, odwiedzane przez element o
,
.
."
..,, . • - . „ .
Nowoczesna armata polowa kalibru 7.5 ni.ewysokiej kulturze, nie stoją wysoko pod
cm, ważąca 1300 kg. kosztuje okrągło 1.fO względem higjeny i są zanieczyszczane. ża
tysięcy złotych, czyli kilogram przerobionej le ludzi niemajętnych kierują się także na
na działo stali boforskiej kosztuje przeszło
100 złotych. Ta cena zmniejsza się nieco
przy kalibrach cięższych. I tak moździerz
30.5 cm. używany do · fortyfikacji ,nad'!>rzeż na ;ównocześnie pokryć deszczem szrapneli
nych, ważący 135.000 kg., kosztuje okrągło bardzo dużą przestrzeń w powietrzu, a lottlikowi na nic się nie przyda szybkie manemiljon złotych.
wrowanie samolotem - pocisku nie ominie.
Gdy się zważy, że taki olbrzym w gwał
* *
townej walce zniesie najwyżej 100 wystrzałów (o ile prędzej jeszcze w rozgrzanej lufie
W Bofors wyrabiana jest najlepsza na I
nie wybuchnie pocisk i nie rozszarpie jej) i 1 świecie nierdzewiejąca stal. Dzięki temu bozalegającym z prenumeratą
że jeden pocisk kosztuje przeszło 5000 zło- I forska artylerja dla łodzi podwodnych niema
1 tych, wypadnie jako koszt jednego wystrzasobie równej w świecie i daleko prześcignęła
wyrównanie takowej w jak
j łu z takie~o moździerza skromna cyfra okrą wyroby zakładów Schneider-CTeuzot'a.
, gło 15 tysięcy złotych.
najkrótszym czasie, gdyż od
W zakładach boforskich znajduje bezplatną zbytkowną gościnę każ4y agent uzbroje* * *
niQwy i każdy· członek komisji odbior(;zej.
października
Do celów obrony przeciwlotniczej wyra- Może tam mieszkać i żyć w zbytku choćby
biane są w zakładach boforskich działa pne- rok cały. Roi się też tam od ni:ch przez okrą
' · przerywamy dalszą wysyłkę
! ciwlotnicze. Działa te stanowią obecnie naj- głutki 'rok. Bawią się i charlestonują i wzabardziej poszukiwany towar na rynku mate- I jemnie się szpiegują. Prędzej czy później i
„Prawdy••.
rjałów wojennych i posiadają rzeczywiście ' tak ludzkość będzie musiała popłacić ich racudowne właśdwości i zdolności. Sposobem Jl chunki.„ Zarząd zakładów boforskich wie o
elektrycznym - jeśli trzeba to z samolotu - , t~m i dlatego nie żąda od ni-eh żadnej zamoże oficer, kierujący ogniem, ustawiać cel- 1 płaty.
nie kilka bateryj naraz. Skutkiem tego moż- 1 ·
(„Uhu")
źródeł,
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CLAUDE ANEr
Russische Frauen. 1 łych cór Koryntu. Oddała mu wszystko
Novellen. Uebersetzung a. d. Franzosischen ! rzecz naturalna - tylko serca mu nie oddaC. Weller & Co. ła, mimo cały szczery jego wysiłek. Otoczył
1 v. Georg Schwarz. 1927.
\ Verlag. Leipzig. Str. 195.
ją zbytkiem ~ dał i.ei niezawi~łoś~, u~ol~~
I
CLAUDE ANET _ Lydja Sergiejewria. z ~hydnego srodow1ska, co ~ięcei •. daie j~j
ł Roman. Autors. Uebersetz. v. Georg Schwarz. duzo swego sentymentu, bo jest p1ęk?a•. UJ1192?. C. Weller & Co. Verlag. Leipzig. 1 mująca swą zadumą, he.z krzty .szmmk1 na
Str 340
duszy, prosta, bezpretensionalna 1 dystyngoI
'p
n
t
'ł . . L St ff wana (pono skończyła gimnazjum). Naudin
01s leJ 1 era urze przyswoi .J~Z '
'
a 1 objeżdża z nią bajeczny Kaukaz, odwiedza
s~lache~nyA. przek(łat;e dplw~es~ Cdaude I egzotyczny Konstantynopol i nurza ją w pię
ne a. P· · „ nana
ll8: a °;s · Y. awn. knie i bogatych wrażeniach. Proponuje wre· „~n?t~sance b .W. Starudław?wiei· Nied~y ~ szcie wyjazd do Paryża. Francuska rzuciła
P? ~za1~ szy c~ej ~.a cu zoz~e~s ~ pro u. - I by się z okrykiem uwielbienia w ramiona koc1ą 1 pr.ocz „Ariany przyswOI~i so~ie P0 ":Yz: I chanka. Ale Nadja, jak cichą pyła, tak cisz~ dwie rzeczy, obecrue zas poiawił s~ę 1 I cho odeszła, w chwili kiedy zdawać się mona1n~;wszy roma~s Aneta „Das Elde em~r I gło że mistyczny kielich jej serca rozwarł
W~It • . ~szystkie one osnute na te .ro~yJ- 1 się' dla kochanka. „Wołają mnie do Omska,
skie~~ zycia. .Jean Schopfer, .ho tak~e .iest tam muszę żyć, wybacz mi.„" - to ostatnie
własc1we nazwisko autora, bawił długie lata . . ł
R os11
„
· a nas.ępme
t
· .s~w1,7c
· k'1e1·
1 1e1 sowa.
~
- cars k'1e1,
•
* •

I

.
bo ~~zakte ~osi w sobie płód .tego wstrętneL
go JeJ człowieka.. I zno~u mistrzowsk? poFraacis Mauriac
chwycona psychika ~ob1ety, dl~ ~t?rej akt
fizyczny w małżeństwie, był własc1wie dokonanym na niej gwałtem. Ani dusza jej, ani
zmysły w tym akcie udziału nie brały. Ta
Dwie książki, których treścią jest życie nieznajoma istota, której ruchy czuje w łokobiet na prowincji, we Francji. Dwie książ- nie, nic z nią nie ma wspólnego - to przyki, napisane z talentem olbrzymim, z realiz- szło z zewnątrz i tylko ciało odczuwa zmęmem wstrząsającym i - straszne. Bohater- czenie i lęk bólu.
kami jednej i drugiej są morderczynie. Tyle
Po pierwszej rozmowie z Janem, Teresa
podobieństwa. Zresztą wszystko :ó.ż~':: ty- przekonywa się ze zdumien}e~, ż7 jej interpy ich, charaktery, motywy zbrodni 1 JeJ wy- wencja jest niepotrzebną. Zemć ś1ę? On?„.
konanie, psychiczny proc~, reakcja otocze- On, który pędzi w życie z pasją, z ciekawonia. A przecież te dwie kobiety, te dwie ścią, z zimnym, przed niczem nie cofającym
Przedstawicielki pewnego środowiska i pew- sip-; egoizmem! Wiązać się _z tern egzaltonej epoki, zrodzone w imaginacji autorów wanem dzieckiem, które odrazu wyczerpało
r.óżnych wi~kiem1 naw7t. narodowości~ (Ju- I ca~y .zasób odczuwania, jak~ m~ s~ą,po. wy- 1ako ~,oresp?nd~nt „~etit .Parmen , s~ąd
.
.
han Green 1est poł anglikiem) - te dwie ko- dzieliła natura. Anna przec1erp1„. 1 wejdzie przy~1ozł w1elk1 materiał historyczny ob1.ek- 1, Ekman redaktor sztokholmskiego dz1enm4
biety - to siostry r~dz~:me.
w zwykłą ko.lein~, wyżłobio?ą już prze~ P?- tywme utr_walony ~ cz:terotomo~e~ dziele i ka, chwilowo w Petersburgu, znajduje w
Teresa Desquera1x jest żoną bogatego 1 kolerua„. Niechze mu wdzięczną będzie, ze . „La revolubon russe , hczne wrazema pod- Wjerze Aleksandrównie przemiłą sekretarwłaściciela ziemskiego, gdzieś w Wandei. jedyny rozbłysk szarego istnienia zawdzię- ' miotowo przetworzone w pracach beletry- l kę
Ta 18-leJnia czyst~ dziewczyna pełna
Jest c.órką prawnika, zam~eszkał~go w m~- cza jemu„. .
.
.
.
stycznych oraz - żonę Rosjankę. ~toś na- subtelności i osobistych walorów, w' zbytku
łem miasteczku, po matce, Jednak 1 ona odzie 1
Mnożą się spotkania. Błyskothwemi para- zwał Aneta „młodym Maupassantem . Jest chowana
córka dygnitarza ministerjalnego
dziczy.la zn":czne ob~zary leś1;1e· . Nie ~iw, doksami, buńczuczn~ śmiałośd:ą. s~owa.' od~.t- to Sz.wajcar z pochodze~ia, ale. całkowicie ma koch~nka. Oddała mu duszę i ciało swoże ob~e !odzmy, k.torych maJątk1 graruczą! rza ~tud7nt Teresę 1 :ozpala JeJ .i~agm~cJę. przes1ąk~y kulturą ro':llans~~· M~e~z~a $.ta~e ·e. Utrzymuje go s 'ą pracą, wśród ciągłych
od dziec1nstwa małzeństwo między młodymi ImagmaC)ę tylko, bo ciało coraz c1ęzsze 1 co- w Paryzu. Ta okohcznosc wy1asrua 1ego 1 1 k zających po::. więceń i abnegacji. Było
postanowiły. Bernard i Teresa wzrośli za- raz bardziej nużące są przechadzki.
postawę i zdziwienie wobec problematycznej 1' ~Pb ar. m r 1916 czasu najcięższych niedotem w świadomości, że mają być mężem i żo. A gdy. Jan wyjechał, chętnie wysławszy duszy kobiety-Rosjanki.
s~atk;:,e ży~iowy~h. A Paweł _ nędzny
ną. ,
.
hst zrywa1ą~y .z Anną -:--; - pustka wokoło
„Russ. Frauen" trzy opowiadania o ero- - 11 kabotyn, malarz bez talentu, który ślepą miD~1ewczv.na 1est zas.ad suro~y~h, po~aż- Teresy czym się prze;azhwa i d?-s.zna. T:wa tycznych przeżyciach cudzoziemców-Francu- ! łość niedoświadczonego dziewczęcia wyzyna, zim.na, na. wymagania ~rowmc11 przemte- . ta pustka, ~o po;zuc1~ odrębnosc~, to ?Ieo- Il zów i Szweda - z Rosjankami. Na tle róż- I skał dla swoich przyziemnych płaskich celektuah~owan8: 1 t:ochę dz1wac~ka - ale to I ~reslone poządame, mim~ urodze~1~ dziecka nic rasowych wypuklają się kontrasty. Ale- 1 lów. Ekman, mąż dojrzałych lat i pojęć pozatrze ,się po slub1e. Bernard, J~St przyst~f;. i powrotu ~nn,r. Przycichła r?dz1nna za- xandre Naudin, piękny porucznik kon icy, kochał Wjerę. Otwiera jej oczy i uświada
1
ny, konctzył pra~o, bdy b„czegos ~ię nałucbzyct I w1eNrucdha, zyhc1ed weszłdo w .sw?Jl sdza:y trydb. znajduje przyjaciółkę, Nadję, wśród weso- mia małość Pawła. Wjera trzeźwieje, a Ek- zresz ą uczciwy, o ry syn 1 czu y ra · 1 u a - o y na nu a„. 1 c1 u z1e za o. k
d
u · m któremu 0 rzeć
Oboje zaś rozmiłowani są w rodzinnych, le- woleni i syci i ten - zadowolony i syty pan
man ucie a prze ucz Cle '
P
sitych „landach".
1 jej i władca obok niej na całe życie.„
się umie.
* * *
Katastrofa rozpoczyna się w czasie po- '!
Czyżby na całe życie?„. - Bernard skarnie jadając z nią, ale ukazując się z nią regudróz·y poślubnej·. Starcie natury zmysłowo- żyć się poczyna na i'akieś niedomagania ser- lamie co niedziela, w parafjalnym kościele.
. .
„ ies
. t d uzym
.
,Lyd ja S ierg1e1ewna
roman ...
zimneJ·, żYJ'ącei' egocentrydznym intelektualiz . cowe„. w rodzinie 1' ego często zdarzały się Poczem - wyjeżdża, zostawiając ją po d o'
k d dl
, . k
·
'
d
h
b
ł
L
d
·
sem.
Ze
sz
o
ą
a
zwartosc1
ompozycyJmem, który czyni ją niezdolną do odczuwa- 1 choroby serca„. Ten tęgi chłopak, bezwzglę- pieką dwojga od anyc so ie s ug. u zie
1
A
·
·
h
nej właściwej a~cji ma uje
net z ruep.~nia rzeczywistości - jak ą jest T eresa - z dny dla innych, w poczuciu własnej, zrówna- uwierzą, że c ora.
trzebną szerokością oba przewroty w RoMi:
1
naturą zadowolonego ze siebie, pewnego ważonej siły, drży na pierwsze podejrzenie
Ona zaś nie broni się„. Jakżeby mogła.
· · b unt.. strzas k ana Jes
· t wo la„ z g·1 · Kiereńszczyznę i bolszewicką rewo1ucję.d · iswe1' przewagi samca. Z aznacza się w nieJ· choroby. Szczęściem krople zapisane prze.z U mi'lkł w nteJ
1nem L zaga me'
ł
lk'
·
·
t
nk
·
łość 1' est tu również centra
nieuświadomiona, siłą woli po k onywana o d domowego lekarza, wkrótce uśmierzają nie- nę o wsze 1e pragruerue ra u u, oc al erua
k
d" k .
sięraza.„ w nim zaś nuda i przesyt. J ednocze- 1, pokoJ' e serca„. Krople mocne, które przy w sobie czego k ol wie k o d ostatecznego roz- niem. Miłość świeżej· 1' a wiosna y Jl, M
b'1c1a„.
·
· w czynie
· z bro dn'1- 1 żniczki wołyn' skieJ' i nieomal SO-letniegok iśnie pierwsze zaznajomienie z życiem, b u d zi' ' zażywaniu starannie liczyć trzeba, b y nie
cał a wyczerpał a się
· · mstyn
·
kt samozac h
koła ja Sawińskiego, cenionego. dyre ~ora
w Tereise ciekawość i nieznaną prze d tem przeholować dawki.
czym.„ cały Je)
owawczy l! Banku
Północnego, statecznego oica rodziny,
tęsknotę.
I Bernard znowu poluje, jeździ po ll_lsa~h ! zużył się n.a obronę przed są~em.;. Ter~z)uż , k ,
bez zastrzeżeń kocha. Miłość z obu
A oto jest raz na zawsze, raz na zawsze: swoich, rządzi, zawsze zadowolony z s1eb1e, wszysłko 1edno„. przychodzi na1zupełme1sza i torą
. cz ł owie
· k'iem 1· znu dz ony tajemniczą 1· z b.Y~ sub.t:1ną żoną, pros tr ~c1a
· eta
· ł a 1· d?~zy.
związana z tym ob cym so b 1e
.
.
I. stron pełna poświęceń i tragicznych powiobcą rodziną jego. W tym oto obcym domu ale opancerzony zasadami 1 umie1ący wybaMistrzosko kresh Mauriac tygodrue sa- kłań.
przeżyć ma lata swoje,. nie Zl!;Zna~szy_ r~z- czać „fantazje" usposobienia kobiecego.
! m~ti:i~śc~ T~resy, P.odczas ~onru:ei. wan~ej- t
Aneta uderza odrębność etyki rosyjskiej
koszy, nie zetknąwszy się z taiemmcą zyc1a.
A ona? „.
I1 skieJ Jes1eru, gdy wicher wyje wsrod nagich w sprawach miłości. Dla Aneta rozpoczyna
Młoda siostra Bernarda, Anna, jest od
~tóregoś.dnia,,Bernar~, ~ajęty rozmową • drzew, a deszcz pl~z~z~ na da~hu.pustego się Rosja już „z drugiej strony Wisły" (I?).
dzieciństwa najbliższą przyjaciółką Teresy. z gaJowym, hczył iednoczesm.e krople swego I domu. y.I sa~otn~sc1 l straszhwei pustce Francuz idzie za logiką rozsądku i rachunku,
Zwyczajna gąseczka prowincjonalna, klasz- lekarstwa. Czemu Teresa me ostrzegła go, 1 duchowej, trawi dnie szmata ludzka.„
a Rosjanin za logiką uczuć, Francuz korzy;
torna wychowanica, bierna, naiwna. Lecz skoro dokładnie widziała omyłkę?„. Czemu I
W jakiemś ohydnem zaniedbaniu fizycz- się przed jarzmem opinji, Rosjanin - koot-0 w sąsiednim domu zamieszkał, chory na 1 utaiła przed lekarzem powód nagłego upad- ' nem i odrętwieniu moralnem, które ję czyni chając _ ją lekceważy, a pieniądzem pogarpłuca student, który w tych lasach wzmoc- ku sił i objawów zatrucia? Jakim sposobem nieczułą nawet na znęcanie się starej, wier- dza. Rosjanka najpierw oddaje ciało (nie
nić ma zdrowie nadszarpnięte pracą i ży- dochodzi do tego, by, sfałszowawszy receptę, nej rodzinie mężowskiej sługi„.
przywiązuje doń wiele wagi), a potem dopieciem studenckie~ w Paryżu. Teresa w cza- otrzymać z aipteki płyn śmiertelny„. Jak roAle budzą ją z tego odrętwienia.„ Anna ro serce swoje, kiedy ją kochane~ uczuciem
sie podróży poślubnej, z listów (».nny dowia- i d~i się,, wzra~ta, rozwija podświa~omie za- zarę~zyła ~ię! F~r~om trzeba zadośćuczynić. swem do reszty zniewolił. U Francuzów poduje się 0 tem, co zaszło. Te listy płoną miar, jak 401rzewa ~ c~yn obmyslany mą.- Przy1eżdża1ą: tesc1owa, mąż, bratowa, narze- rządek odwrotny. Francuzka wszystko biete listy krzyczą.„ Miłość - pieszczoty, po- drze, spełruony bez ciema wyrzutu, trwogi, czony jej. A gdy Bernardowi ukazuje się rze od kochanka za swe uczucie, Rosjanka
sunięte do „tej ostatniej granicy, na którą wahania?.„
.
żona, po tylomiesięcznej rozłące budzi się w mu wszystko oddaje. A wreszcie uderza
pozwolić sobie można".„ nieliczenia się z niJak to się dzieje - skoro ona odczuwa nim, dziwnem skojarzeniem pojęć wspomnie- Aneta głęboka, kosmiczna miłość do własnej
kim harde odepchnięcie wszechpotężnej, do- tylko wyraźnie nudę, pustkę i pragnienie nie ryciny, której lękał się, będąc małym gleby, wobec której z reguły i miłość erotychczas rodzinnej władzy, oto, co niosą te 1 zmiany?
.
chłopcem, a która przedstawiała: „małą ska- tyczna ustąpić musi. Oto czego Francuz zrolisty Teresie. Budzi się w niej nieokreślona
Stało się.„ Doktór Jednak, _na czas ,w_e- 1· zaną z Guyany"„. Już dosyć! Gadania ltidz- 1 zumieć nie może, a co dla nas Polaków nie
żądza i głuchy żal... żal tak dojmujący, że zwany zdążył odrat~wać„. A Jedno;zes.me, kie umilkły Anna zamężna. Nad dzieckiem 1 jest nowizną. Łacińska dusza jest zbyt zróotrzymawszy fotografję, którą przysyła !~J orY:ginał. sfałszowanej recepty ~dradz1ł wm?- u~tanowi~no opie~ę. Można wrócić wolność wnoważoną, aby pojąć mgławicowość i nierozkochana dzie~czy1?-a Teresa wbija waiczyruę. śledztwo ... Byle c1chot byle n~e medoszłeJ zb:odm~rc~. Bez rozwod~, . b~z pokój duszy rosyjskiej, zawsze rozgrzanej
szpilkę w serce mezna1omego. .
było skandal.u„ .. B.ernarda zeznania rat}!Ją skandalu! Niech idzie, .on s:im odwiezie Ją i rozdrganej w „skucznosti" i niedosycie, naTrudno oddać, w streszczeniu, psychola- Teresę„. un1~wmmon~ dl.a ,b;a,ku dowodow. do Paryża, by plotek uruknąc, bo wszak hę- turalnym przy olbrzymiem napięciu jej tę
giczne uzasadnienie tego średniowiecznego Zr~s~1tą, ~ t~J zapadłej miesciru~ „ręk<I: rę~ę I cizie musiała przyjeżdżać na uroczystości ro- \ sknoty, pełnej rozdwojeń i tajemnic. „Koczynu, - tę świadom~ść aktu, <I: podświad?- m~Je '. a idzie 0 to, by reputacja rodzin me dzinne.„
.
. . ..
.
.
biety te, nie uważafbyś tego za możliwe, opamość motywu. W tej .bły~kaw1cy ukazu1e uc1erp1ała.
I tam, w Paryzu, w 1ak1e1.s kaw1arru ~a I da nagle chorobliwy pęd ku temu, by być
się nagle dusza. zbro~marki.
bulwll;,rach, B:rnard P,o raz pierwszy zad~1e ; nieszczęśliwą. A gdy je to ch'wyci, nic nie
- Ale rodzina wie„. Jakto, małżeństwo
T.eres1e pytame, na kt.ore czekała z upragme- j omoże, zrywają się i odchodzą„." Wielbibogate_i jedynaczki z tym obcy':ll, z tym P1:ZYTo wszystko stało się przed rozpo>"?.eciem me~: c~e~u to zrobiła?. Cz~°!u~I Ach, o.d- , ~iele harmonii nie mogą odczuć uroku i piębłę~ą i cho:ym w dodat.ku! Nigdy! _G;rozby, powieści. W pierwszym rodz1ale, Teresa, pow1edz1ec! ach, wypow17d~iec s~ę, uczymć! . kna tkwiącego w bezładnej rytmice muzyki
szp1e~owame, pozb?-w~arue wolnosc1, łzy uniewinniona wraca do domu. A wraca z je- by zrozum.iałt by zr.ozumielt ?~~Je.„ ~zumi , Skr' abina CZ'f Strawińskiego. Francuz matki, gwałtowne łaiame brat.a„. Wszystko dynem pragnieniem: wypowiedzieć mężowi las wa~deJ?k;„ .. mozn~by w~oc1c.„ Am o~a i i wl s rawach miłości _ nie pojmuje uroku
napróżno. Anna trwa w ~ac1ętym .. uporze: wszystko, wytłumaczyć i„. sama zrozumieć, ' wypo'"'.1edz1e~ me moze,, am ?~ zrozUlllle. .
tmt które' tak wiele w psychice rosyjWiemy, że Jan czeka na mą w pobhzu, choc
Nikt jej jednak o nic nie pyta. W domu Przez 1edną, 1edyną chwilę zapusc1ł wzrok w t k-y·
•
j
usunął się z bezpośredniego sąsiedztwa. I ona oczekuje na nią, w osobie wspaniałomyślne- zawrotną przepaść jej duszy - przez jedną,
tej.
- i rodzina, w Teresie szukają pomocy. An- go męża, sędzia i kat. Cała buta samcza, jedyną chwilę, trzepotała się na dnie tej mroJest w konstrukcyjnej metodzie Aneta
na, bo Teresa jest jej jedyną powiernicą cała arogancja bezmierna i triumf bruta1a cznej duszy, gołębica trwożna i biała, łakną- dużo literackiej zręczności; stale przeciwstarodzina, bo-wierzy we wpływ Teresy na bra- wobec istoty, której przewaga umysłowa i 1 ca opieki, ciszy, czułości.
wia „wściekle uporządkowaną" - jak mówi
tową.
chłód drażniły go i upokarzały, choć sobie
Ale czar prysnął. Już ta chwila nie wróci. Boy _ duszę Latyna czy Germanina mistyDobrze, niech Anna zgodzi się wyjechać sprawy z tego nie zdawał - wybuchają w tej Bernard tegna się pośpiesznie. Teresa sama . cznej i nieodgadnionej duszy rosyjskiej.
a T~re~a ~om~wi z Ja~em. ~a mu d~ zro: chwili. Dla dziecka, dla Anny, której mał- przy kawia;nianym stoliku. Po bulw~:ze 1 Anet pisze niewątpliwie barwnie, zajmująco,
zumi~ma, ze ru~zego rue ma. się spodziewac , żeństwo się rozstrzyga, dla zamknięcia ust przewala się szemrząc.a fala przech.o~ruow. widzi problemy, które go uderzają, ale ob:-: wierzy ;odz1~a. „U~ewnt go, ze czekam ! ludziom - przyjął Teresę znowu pod swój Teresa wydobywa s~mmkę, z torebk~ ~ ~oJ- chodzi je tylko. wkoło, obwą.ch~je i. na ~em
t Jestem wi7rną
ufa dz1~wczyna:
dach. Ale czego nie dokonała sprawiedli- no, Z: ro~wagą, ~~rw1 warg!. P? chw1~i .g1!jle poprzestaje. Nie wyczerpuje ich i to Jest
. A ~eres!e rzecz „cała Jest obo1ętną. R~z- wość urzędowa - wykona, on, Bernard, któ- w tei fah h~dzk1eJ.„ ~agłęb1 a się w nt~J, jak . słabą stroną anetowskiej sztuki. Takie muw1ązame. teJ sytuacJ.1 :-V. tym. czy. owym kie- 1 rego zeznania ocaliły ją. Więzieniem - naj- w t)'.m ;odzmnym Je~1e. Las. A;c.h, gd.zieta~l I skanie zagadnienia po epidermie musi wyworunku, me gra dla meJ zadnej roli. Chce po- l sroższem i dożywotnem - będzie ten dom„. Tu zyCie huczy, kipi. Tu znalezc sobie moz-1 lać wrażenie artystycznego niedociągnięcia,
znać tego młodzieńca, który tak wzburzył ;·
Rozkazy są kategoryczne. Ze względu na na„. I zginąć - jak w tym rodzinnym lesie.„
stojącą wodę ich rodzinnego; ży~ia. Zr.esz.tą j Iudzi, Bernard spędza z żoną kilka tygodni
Anna Leo-Rose.
Dr. S. Gottlieb.
- - ma wstręt. Wstręt do nich 1 do siebie, w wieiskiei ich siedzibie, nie mówiąc do „;ei.

„ Therese Desqueraix"
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Film z okien wagonu

nas
U
•
1 gdzieindZiej

1

fłowośei

dra zwaliła się przed oczy gwałtem kamienJAKÓB WASSERMANN - „Dziecię Eu...
nego. masywu i wysoko, cieniutko rozśpiewa
czyli Kasper Jlauser". Powie ś ć. Przeropy,
,
' ła się w górę igiełkami wież. Stop. Postagonu.
L. Belmonta. 1927. bistytut
autory-z.
kład
Akt pierwszy: Noc nad ziemią polską. nowienie, jak błyskawica przecina naszą cl.ro
Wydawn. „Renaissancye." - Warszawa-StaStukot snu w uszach, niepokojący turkot gę. Kolonja, tak Kolonja w odwieczerz i w
nisławów. Str. 334.
niedzielną noc. Ale to już inny rodział wrakół w sercu. Oczy patrzą uparcie w ciemne
ENG. ZAMIATIN i inni - „Ludzie jaskiG
WyMini:sterstwo
że
się,
Dowiadujemy
fale uciekającej przestrzeni. Prostokąt srebr- żeń.
Zbiór nowel i opowieści. Przedmoniowi".
Publkznego
Oświecenia
i
Religijnych
znań
dalszy
maluje
wilgoci
od
niebieski
Ranek
przeła~uje
torze,
na
się
ściele
światła
nego
ciąg filmu. Akt drugi kończy się w Aix-la j wyda~o urzędowe. wyjaśnienie na. licz~e za- wa Juljusza Kaden-Bandrowskiego. Okładka
się, by przylgnąć skośno do wałów, wsiewa
Chapelle. Poczem i.Ozie intermezzo do Her- pytania, co do seimowego wydania dzieł A. Tadeusza Gronowskiego. 1927. Warszawa.
się między krzaki i drzewa, zahacza o domki
bestahl. Kwadratowy daszek belgijski za- Mickie.wic.za :pod redak7ją Artur~ Gó~s~iego. l Tow. Wydawn. „Rój". Str. 208.
dróżników. Małe, zlekceważone stacje pry' • i · k"
T
ILJA ERENBURG
Okazuie się, ze cały dział prozy iest JUZ wy- !
stępuje niemieckie rządy, serce ludzkie przechają ognikami zastraszonych okien i już
a1e •
rzynascie
"
kończony z wyjątkiem Kursów Literatury
choć
słowa,
muzykę
inną
w
ujęte
się,
inacza
kamieznowu, niby zajączki, smykają bielą
Erenburga,
I.
dzieła
zbiorowego
Wydanie
:
„Pan
tylko
jest
gotów
poezji
Z
Słowiańskiej.
takie same ręce sięgają do zmiętego wnętrza
nie, znaczące cyfrę mijanycl,i kilometrów.
Tadeusz" w opracowaniu prof. W. Bruchnal- ! tom IV. Autoryz. przekład Aleks. Wata.
Niewyspaniem ziewnęły dworce: Łódź- kuferków.
skiego. Jeszcze w bieżącym roku Minister- Okładka Ter!;!_sy Żarnowerówny. 1927. WarAkt trzeci krótki, zwarty, opracowany- stwo przystąpi do druku.
Taśma filmu szaKalisz-Poznań - - szawa. Tow. Wydawn. „Rój". Str. 216.
rzeje na oknie mgławem przeczuciem świtu. to Belgja. Pocięta w szachownicę pracy:
. ALFONS DAUDET - „Spowiedź królo*
Mącą się jakieś zarysy, drgnęła przebudzona ówdzie potęga żelaznych konstrukcyj hal fa! wej". Bibljoteka filmowa "Roju". Przekład
Lwowe
się
rozpoczął
września
4-go
Dnia
kłębią
gwałt
wież,
ażurowych
i
brycznych
dal. Ekran okna łamie się na dwie połowy:
górą różowo-liljowa płachta nieba, dołem o- cych się ~ymów, krwawy blask zabudowań wie zjazd dziennikarZ)'.' i publjcystó~ g?spo- T. Jakubowicza. 1927. W arszawa. Tow. Wyfabrycznych, - ówdzie płachetki łąk świe- darczych. Inauguracy1ne posiedzerue z1azdu j dawnicze „Rój". Str. 276.
palizująca gonitwa łąk, pól, lasów.
Dolina trwogi''•
CONAN DOYLE żych, opłókanych wodą, obrębionych drze- odbyło się w wielkiej sali izby handlowej i .
akt
pierwszy
się
skończył
W Zbąszyniu
11
obrazu śpieszną gonitwą po wagonach. Gra- I wami owocowemi, a łaciate bydło grzeje w przemysłowej. Przemówienie wygłosił p. I Przekład autoryz. Br. Falka. Okładka S,
nica dygoce na szynach niby cielsko smoka. 1 słońcu gładkie, lśniące grzbiety, - ówdzie Minister Przemysłu i Handlu, inż. E. Kwiat- I Norblina. 1927. Warszawa. Tow. Wydawn.
*
Między Zbąszynem a Stentschem kilkanaście domki objęte kolorową ramą kwiatów, traw- kowski.
11 Rój"~ Str. 214.
minut bezpańskiego intermezza. Schodzą niki zasłane suszącą się bielizną niby flizami
F. C. WEISKOPF - „Umsteigen ins 21
14-go wrzesma rozpocznie swą działał- ; Jahrhundert", Episoden von einer Reise ,,...ze sceny polskie mundury kolejowe a wtła- , białych kamieni, _ a ówdzie znowu rzeka
cza się płaskim krążkiem niemiecki kaszkiet l zamknięta w mocne tamy, obciążona ładow ność nowy teatr w Toruniu pod dyrekcją H. durch die Sowietunion. (Przesiadać do 21 w.
i czerwony, lśniący pas kreśli się skośną nymi statkami, świecąceini się tłustawą po- Rygiera. Zespół artystów jest już całkowicie 1 Epizody z podróży przez Unję sowiecką).
lewą.
szramą na plecach, na wyniosłym brzuchu
skompletowany, ustalono również zasadniczy ' Okładka Johna Heartfielda. Przedmowa W.
·
·
·
k'
„
I
b
·
plan kampanji. Teatr będzie poświęcony
·
·
b'
d
p
niemieckego funkcjonarjusza.
0
e giis ieJ ryie się dramatowi i komedji, przyczem nad repertu- Herzfelde'go. 1927. Malik-Verlag. Berlin.
ro· rme ziemi
· W Stentsch, wśród rechotu niemieckie1' 1
Str. 158.
eksport.
słowo:
bogate
wzdłuż i wszerz
mowy, zaczyna się drugi akt. Najpierw je- Rzeźbi się pracowita wola, niemiłosiernie arem czuwać będzie specjalny kierownik liHARRY DOMELA-„Der falsche Prinz".
szcze tajemnicze pogwarki w wagonach, de- wysilają się mózg i mięśnie. Każdy pyłek teracki w osobie prof. Miinnicha. Sezon rozLeben und meine Abenteuer. (Fałszywy
Mein
Słowackiego.
utworów
z
jeden
pocznie
likatne obmacywanie bagaży, łaskawe gesty ziemi, każda strużka wody, każdy blok skały
książę. Moje życie i moje awantury"). Okład
*
jakichś przyzwoleń i przebaczeń. Wzrusze- obmacany pracowitą ręką człowieka. Cia1 W. Herznie kłębi się w sercu, bo uprzejmość celni- sno następują sobie na pięty osiedla ludzkie,
Plan repertuarowy teatru im. Słowackie- ka Johna Heartfielda. Przedmowa
in. Str. 308.
Ber
Malik-Verlag.
1927.
feldie'go.
następujących
na
się
opiera
Krakowie
w
go
ków jest niejako świadectwem, że państwa a kościoły opadły już nisko swojemi wieża
„Rzadko kiedy śmiał się świat tak serEuropy powracają powoli do ludzkich ma- mi wśród wysoczyzny kominów fabrycz- j zasadach. Każdy miesiąc przynosi jedną
decznie, jak w grudniu 1926 r., gdy stało się
! nych. Drogi handlowe spięte rozetami wę- wielką pretnjerę, czy to z tytułu doniosłości wiadomem,
nier.
że jakiś tam młodzieniec, wyóaGdy się już jest poza granicą badań i do- . złowych stacyj, zapchane magazynami, ob- j literackiej, czy też inscenizac;yjnej. Zachopytywań - wody błyszczą lustrem, rzęsy I ciążone pociągami. Liege, Namur - krwa- dzić ma przytem równowaga między dorob- 1 jąc się za najstarszego syna b. następcy tronu niemieckiego, szlacht ę , mie s zczaństwo, osłońca trzepoczą się rudo nad horyzontem. 1 we kamienie milowe wojny obmyte już do kiem polskim i obcym, w51półczesnym i retro- I ficerów i władze uczynił swymi najuniżeńszy1
ludzkiego,
potu
hyzopem
czysta
ł E
barwą,
swoją
·
się
A wtedy zieleń opowiada
spektywnym. Z polskiego repertuaru planu- 1
je się między innemi urządzenie wieczora I mi poddanymi... Smiało się pó uropy i czywtedy płowy uśmiech zbóż ściele się szerol któżby już dziś chciał pamiętać, że tu Nl(}rwidowskiego oraz Kasprowicza. Następ- j telnicy książki ponownie buchną śmiechem
ko całej źrenicy, a policzki domów bielą się
na widok owych dojrzałych obywateli Rebył początek wojennej zbrodni! Wielka rechłodem ranka.
klama na łące wśród pasących się krów nie wystawienie (pierwszy raz w Krakowie) publiki, .dla których nie masz w życiu niczego
Film w akcie drugim snuje się w słońcu. wrzeszczy w niebogłosy, że ponad życi~m i krotochwili Fredry „Cudzoziemszczyzna''. Na bardziej uszczęśliwiającego, jak móc zamie" T k ł
k
d
wystawi misterium
W oczach tańczą złote centki, obrazv są śmiercią trwa panowanie dwuch bliźniąt Boże Narodzenie t.teatr
„Wigilja". Skład perso- rać u stóp mło ego sięcia • a g osi wstęp
kokietliwe i strojne. Żółte piachy, czerwie- królewskich: przemysłu i handlu. Spójrz Zegadłowkza p.
do pamiętników Domeli, który je pisał od
niejące glinki podsuwają się pod jasną zie- tylko: - stary zameczek w górach, niby sza- nelu teatru im. Słowackiego dokompletowa- stycznia do czerwca 1927 w kolońskim areleń łąk, pod ciemną, czarniawą zieleń lasów, ry ptak w gnieździe! Szarpnie cię za serce no w tym sezonie całym szeregiem sił ze scen szcie, pozostając pod śledztwem za kapitalpod szarawą zieleń kartoflisk, pod pstroka- jego nie.potrzebne romantyczne piękno, ale I stołecznych, z teatrów w ~od~i, Lu?I~nie i ny sizantaż. Młody ten chłopiec, Kurlandt
·
·
d · · ·
· d
k'
ciznę ogrodów warzywnych. Drzewa owoczyk z pochodzenia, wyzyskując swe frapująo iem 1 uszą zis1e1szą wczepisz s1ę w o Bydgoszczy oraz z „R:duty wdeńskieJ.
· i
cowe prószą wątłem listowiem nad białym
nowe piękno fabrycznych cudactw. Wielkie
ce (mg.że i nie bez przyczyny) podobieństwo
palikami karłowatych pni. Gdzi w szcze- dzioby kranów, drobniutkie żuczki wagoniDo opery warszawskiej zaangażowano kil ' do Wilhelma Hohenzollerna, syna „Kronprinrem polu mijający pociąg trzepnął łoskotem ków płynących po napowietrznej linie, gład ka nowych sił. W pierwszym rzędzie wy- za", zagrał świetnie rolę „przyszłego" cesaw uszy i przesunął się poprzez szum po- kie grzibiety hal, rozłożyste kolosy pieców, mienić należy sopranistki: Ewę Ballldrowską- l rza i ponaciągał setki osób ze szczytów hieostry rzut wież żelaznych, twarde szyje ko- Turską i Olgę Olginę i mezzosopranistkę Izę 1 rarchji społecznej w Niemczech. Arystokrawietrza.
W Berlinie odbywa się niby rewja wszy- minów, jakaś nieznana ci zbliska wichura Szereszewską; z sił męskich: barytonistę ci, notable i generałowie zaślepieni bałwochwalczą dewocją dla dynastji, za zaszczyt
stkich dworców. Ciemnym okapem chmurzą żelaznych łuków, splotów, węzłów, jakiś Jana Romejko i basistę Bolesława Bolko.
się hale, a wszelaki tobół ludzki ginie w cze- niepojęty krzyk żelaza - twardy, groźny,
sobie mieli, iż ten „hochstapler" raczył być
*
luściach „Ausgangów" · Od dworca do dwor- wielki! Tak, ponad śmierć i życie, ponad
3 września zmarł w Warszawie utalento- . ich gościem i brać od nich pożyczki. Bito mu
ca rzeźbi się obraz ulic, uciekających w głąb skowyczenie słabego serca - twardy, groź wany publicysta, współpracownik pism co- pokłony w pas. A gdy rzecz się ujawniła cała
miasta. Po asfaltach, jak myszy, przegania- ny, wielki Bóg żelazny!
dziennych i tygodniowych ś. p. Leon Kozłow- prasa lewicowa zatrzęsła się od śmiechu
ją się samochody. Domy pchają się w oczy
przez łzy. Odsłoniła się żywa rana; jak głę(Nemo).
ski
Na zakurzonej szybie kończy się trzeci
kolorowym wrzaskiem reklam: U mnie, u
ogółu czytających boko tkwi jeszcze w republikańskim naroi
pióra
kolegów
śród
W
akt. Znowu intermezzo. W Erquelines nomnie, u mnie!
pozostawił zmarły szczery żal i jasne wspom- cizie niemieckim bezkrytyczna cześć dla troA potem już prawie bez przerwy wykwi- , we czapki, ta sama mowa, jakieś uważniej nienie publicysty o wysokiej kulturze.
nu i jego latorośli, które naród niemiecki
ta wśród ogrodów strojność will, wzdycha ! sze szukanie w kąferkach, w poduszkach ła
pchnęły w grozę krwawej wojny. 11 TageCześć Jego pamięci!
czyściutki sentymentalizm domków, umyka ! wek, pod ławkami. Coś jakby gorzka niebuch", berliński tygodnik, urządził nawet
•
wstecz bezradne mruganie sztachet. Sytość ! wiara w twoją niewinność. Tyżeś to, FranS. Schiller insceni1zować hę- składkę dla Domeli, mimowolnego „bohateL.
Dyrektor
·
i odpoczynek przeciąga się w słońcu jak leni- cjo?
dzie w „Polskiem Radjo" „Hanusię" Haupt- ra", któremu udało się obnażyć ten 1 ,garb"
Film rozwija się kapryśnie. Bo i niebo mana.
wa jaszczurka, oplot róż zawisa dywanikiem
narodu.niemieckiego. A Domela sam, zori.enna kremowych ścianach, błękitnieje szczęśli- chmurzy się zmiennie i na ziemi przeganiają
towawszy się w korzystnej dla siebie sytua*
wa rzeka, wymknąwszy się z pod łoskotu się la'sy z polami, porządek z nieładem, praOstatnia wystawa w „Zachęcie" warszaw cji, wydał obecnie swe pamiętniki. I obok
ca dnia codziennego z żywym j~cze śladem skiej obejmuje prace wybitnych malarzy: śp. : siebie na okładce widnieją: „Kronprinz" i
żelaznego mostu.
wojny. Oczy zdezorientowane czepiają się Zycha Bujnowskiego oraz Teodora Ziomka i ; oszust Harry Domela, jaka rodzeni bracia do
I wtedy już_ Essen-Diisseldorf _ _ _
dr.u tów telegraficznych, które prężą się ku Konstantego Brandla.*
Wieże kościołów, kominy fabryk piszą po
j siebie podobni, a nad głową Domeli lśni koniebie mistyczne słowa wieków i pracy dnia l Paryżowi coraz liczniejsze, coraz misterniej i
l rona pruska. O zgrozo! Jest to krwawy bicz
dzisiejszego. Koronki żelaznych rusztowań 1 nav.:Ieczone na białe i !łie?ieski~ dzwonki.
W dn. 4 września cały świat muzyczny!!. dla szowinistycznych ośrodków Niemiec, cieplączą się wysoko w powietrzu. Maczugi ! M~zna n~ te drut)'.' nam~ac długie kwadr~~ uczcił 20-tą rocznicę zgonu norweskiego kawy przyczynek do psychologji „śmietany"
dymów biją w powietrze, a fłY ogień pluje i se Jazdy. 1 wszystkie swo1e .przygodne mysh: kompozytora Edwarda Griega.
I społecznej. (S. gb.)
iskrami na czarne grzbiety pieców hutni- I smutn~ 1 wesołe, powolne i rychłe.
Oko zbiera już nieuważnie grupki domów ,
czyc~. I patrz, oto już po~~sta trawą !fYSf!·
W ostatnich dniac~ zakupiono dla galerji ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ka gora, usypana z „szlaki • Wygarbia się ' i żółtawo-liljowe połacie zbóż. Dopiero sza- Muzeum Narodowego w Sukiennicach dwa batalista Caton Woodville, liczący 71 rok ży
tak praca ludzka nad płaską ziemią. Czarny, chownice ogrodów warzywnych, podbiegają cenne obrazy: Chełmońskiego „Dniestr w cia. Powodem samobójstwa była nieuleczalrudy, szary miał, sklejony potem ludzkim, ce pod sam tor, dopiero domki „Banlieue" nocy" i Maksymiliana Gierymskiego „Pej- na choroba serca.
krzepnie, zwiera się w sobie, zapoznaje się ' szarpnęły uwagą na baczność. Bo to film zaż". Bibljotekę Muzeum Narodowego wzbo*
ze słońcem, z wiatrem i deszczem, aby skąpą dobiega już ku końcowi. Pod mgłą, pod opa- gacił egzemplarz Żywotów świętych" SkarW Antwerpji otwarto z okazji uroczysto11
niewisię
rozwlókł
morze
wielkie
wilgocią żywić rdzawą trawkę. Sprzymie- rem niby
ści Ruben,s owskich wystawę liiteratury dotywłościanina Jana Kuli.
doczny jeszcze Paryż. W śród bezliczby szyn gi z r. 1603 z zapisu
rzają się siły ludzkie z boskiemi, żeby nic
czącej Rubensa p. n. „Jak inni widzieli Ru*
nie poszło na marne w wielkiej fabryce ży- pociąg wali bez namysłu a świadomie. Głu
bensa".
Dowiadujemy się, że . w filmie, który ~P·
chy trzask rozrywa naszą niecierpliwość na
cia.„
*
A my, którzy siedzimy na miękkich po- strzępki. Bo choć to już blisko, choć już R. Ordyński i S. Romin przygotowują wedle
Sprzedaż ostatniego utworu Victor a MarA.
powieści
z
ułożonego
scenarjusza,
swojego
gonaprzeciw
nam
wybiegły
duszkach w wagonie, którzy, głodni wrażeń, przed godziną
gueritte „Ton corps est a toi" we francuskich
pędzimy ekspresem na Zachód, mamy le- ścinne reklamy z samego serca Paryża, jesz- Struga p. t. „Mogiła Nieznanego Żołnierza" księgarniach kolejowych została zakazana.
dwie, ledwie moment czast1;, aby udźwignąć cze bronią wille swojej ciszy, jeszcze odgra- jedną z ról głównych (Głowińskiego) odtwo*
rzy głośny malarz i pisarz St. Ig. Witkiewicz.
dzają się mocną, bujną zielenią drzew.
ciężkie, twarde słowo: Krupp. Oto faraon
Ni·e dawno w Jugosławji święcony był O•
Ale ostatecznie pierwsze zczerniałe domy
żelaza wznoszący te piramidy ze szlaki. 1
kazale jubileusz literacki 50-lecia pracy twór
*
Warszawska Informacja Prasowa powoła- czej hr. lvy Vojnovića.
Jego to posły żelazne z rozwianym włosem miasta dają smutny wstęp oczom, które spowichru pędziły z rur armatnich na miasta, dziewały się tak wiele. Ciemny spracowany ła do życia specjalne wydawnictwo p. t.
Jubilat/ urodził się w r. 1857 w Dubrowwwiercały się w brzuch ziemi, rozpryskiwały 1 Gare du Nord przyjmuje obojętnie n9wą daw- „Wszystkie stronnictwa".
niku. Przez długi czas był dyrekt orem teW ciekawej tej publikacji znajdują się atru wZagrzebiu. Jeden z naj większych po.
kę przybyszów ze wschodu i północy Eurośmiercią i kalectwem nad okopami.
spra wo zdania z działalności wszystkich u- etów Jugosławji ma za sob ą nas t ępujące
Ale teraz już chyba wszędzie rośnie tra-· py.
Film skończony. . , Za chwilę skłębią się grupowań politycznych na terenie Rzeczypo- dzieła.: „Piórem i ołów kiem " (nowele), ,,Ksan
wa i wiatr zczesał zieloną niepamięcią ślady
okrutnej śmierci. Zresztą nie mamy czasu fale najpiękniejszego miasta, i tumult ulicy spolitej; materjał ten jest pierwszorzędnem ta" (powieść) ; dramatyczne utwory : 11 Psyna rozgoryczone refleksje. Słońce odbyło przepłynie po tobie, obca, zagubiona w Pa- źródłem informacyjnem. Tom, ukazujący się che", „Equiaox", „Trylog ja dubrownicka",
obecnie, obejmuje okres czasu od listopada I 11 Śmierć matki Jugowiczów", 11 Pani ze słoryżu drobino ludzka.
już dłuższą drogę po .niebie, niż nasz nieutrur. 1926 do lipca r. 1927.
dzony pociąg, a obraz na szybie rozwija się
necznikiem",
11 Imperatrix",
11 ZmarlwychDr. Herminja Naglerowa 1
już w nasyconem złocie popołudnia.
wstanie Ła:tarza" oraz „Maskarada na pod*
(J-a Stycz),
W Łych dniach popełnił samobójstwo wy- 1 daszu" !!rana na scenach teatrów polskich.
Nad Renem niebo zsiniało zmierzchem.
Paryż w sierpniu.
strzałem z rewolweru znany an~ielski malar:z;
Most pod Kolonją huczy grzmotem. KateDługa taśma filmu. Tysiące kilometrów.
Gładziutki bieg obrazu na ekranie okna wa-
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Równowaga budfetowa. - Zarządzenie poboru dodatkowej raty
podatku majątkowego.

Z Nowego Jorku donoszą: Chevrolet Motor Co., należąca do koncernu General Motors, zawiadamia, że produkcja jej. już w
pierwszych 3.2 tygodniach bieżącego roku
przekroczyła jej ogólną produkcję roku zeszłego, Dzienna produkcja wynosi obecnie
3500 samochodów. Towarzystwo spodziewa
się, jak jej wiceprezes C~ F. Barth donosi, że
produkcja w tym roku podniesie się do 1 mil)ona samochodów. - Również nowy, 4-cylindrowy samochód firmy Dodge Brothers w
Detroit, który poraz pierwszy dnia 17 lipca
wystawiony został na sprzedaż, znajduje
szybki zbyt. Produkcja pozostaje w tyle
poza popytem, mimo, że . już podwyzszona
została z 8QO na 1000 wozów dziennie.

Wobec tego, że w tym okresie nastąpiło I czem ta równowaga polega i jak dalece jest
.
zr6wnowa~enie budżetu, któ~e utrzymuj~ się J ona zasługą obec~~g? mi~isterst~a.
Załączona pomzei tabhc~a uwidoczm nam
i nadal, me od rzeczy będzie rozpatrzec na
to

W miljonach

należycie:

· .

złotych

nominalnych.

1 kwart.
1926 r.

li kwart. Illl kwart. IV kwart. I kwart. , II kwart.
1927 r.
1927 r.
1926 r.
1926 r.
1926 r.

1
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,
10 O/o nadzwyczaj. dodatek.
Opłaty stemplowe i pod, apadk.
•
•
•
Cła
• • •
Monopol tytoniowy
, • •
Monopol spirytusowy
• • • •
Pozostałe monopole
Dochody administracyjne , • •
, • • , •
Przedsiębiorstwa

Dochody

•
•
•
•
•
•
•
,

budżetowe ogółem

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wskaźnik drożyżn.

kosz:t. utrzymania
tego wskażn.
przyznana prac. palistw••

Mnoźna przysł. według

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

..

4.5
31.9
49.4
78.62.9
13.7
44.4
382

29.9
44.61.53.4
12.3
47.7
12.5

28.8
38.2
53.16.3

10.5
S0.2

tu
371.iŚ

-169.7
59.

86.6

48.2

20.3
42.7
63.9
79.80.9

8.7
70,52.1

177'6
89.73.5
13,3
68.1

50.3

604.9

611.3

181.9

182.8

196.2

63.
40.9

64.

68.
43.

201.5
70.
47.3

206.6
72.
47.3

198.2

218.1

* * *

Termin tegorocznej międzrnarodowej konferencji wełnianej ustalony został na pierwszy tydzień października. Konferencja ta
odbędzie się albo w Libercu (Reichenberg),
albo w Pradze. Oprócz głównego punktu porządku ·dziennego, t. j. przystąpienia Czechowełnianego
słowacji do międzynarodowego
sądu rozjemczego, poddany będzie dyskusji
szereg innych spraw; zwłaszcza ma przyjść
pod obrady sprawa zmniejszenia się wydajności przedniej wełny. Nadto konferencja
zastanowi się nad środkami zapobiegawczemi przeciw zanieczyszczaniu wełny przez
oznaczanie owiec smołą i używanie dla opakowania juty. Wkońcu mają być kontynuo_wane pertraktacje co do rozbudowy międzynarodowej statystyki.

41.~

639.9

43.

.

21.2

487.2

40.9

.. .. 177.1

18.6
36.6
57.8
78.78.20.9

Krótkie wiadomości
gospodarcze

221.2
314:7

37

.edl

-

BIEŻĄCE ZAGADNIENIA GOSPODARCZE i KRONIKA

ZAGADNIENIA POLITYKI .. SKARBOWEJ I

Mnożna

września

Pertraktacje między niemieckiemi koleja„
mi Rzeszy, a niemiecką linją lotniczą (LuftHansa) w celu zaprowadzenia kombinowanego ruchu kolejowo-lotniczego doprowadziły
I do wyniku i od 1-go października 1927 roku
ma być podjęte
1 transportowanie towarów
na nowy sposób. Ruch lotniczo-kolejowy u~ możliwia transport towarów częściowo drogą
częściowo lotniczą od jakiejkolkolejową,
1
wiek stacji kolei Rzeszy do któregokolwiek
portu lotniczego Hanzy, lub odwrotnie za
jednym listem przewozowym, bez potrzeby
zawierania nowej umowy przewozowej przy
przejściu przesyłki z jednego środka komunikacyjnego na drugi. Aczkolwiek tymczasowo tylko szczególnie pilne, wysokowartościowe przesyłki będą mogły być na tej drodze transportowane, a więc praktyczny sku1 tek nie będzie zbyt znamienny, to jednak za~
sadniczo inowację tę należy powitać jako
ważny krok na drodze uproszczenia i ulepszenia ruchu towarowego.

i

* • •

Między rządem jugosłowiańskim, a pewnem konsorcjum niemieckiem toczą się pertraktacje o załozenie kilku fabryk sztucznego jedwabiu. Założenie takich fabryk oznacza dla przemysłu włoskiego stratę, poniedotychczas zapotrzebowaważ Jugosławj~
nie swoje na sztuczny jedwab pokrywała we

Włoszech. Maszyny dla nowych fa~ryk
ją być sprowadzone z Niemiec.

•

*

ma-

*

Biuro komunikacyjne Izby Handlowo33;}.6
324.7
256.5
Pozostałe
273.3
Przemysłowej w Chebie (Czechosłowacja)
donosi: Międzynarodowe Towarzystwo Wa535.9
537,8
542.I ·
Wydatlll lntłżetowe ogółem • , •
459.2
454.7
gonów Sypialnych w Paryżu przewozi mniejsze przesyłki towarówe, do wagi 80 kg. za
• •
•
62.2
• * *
Deficyt. • • • , • •
31.2
75.4
62.1
102.1
•
• • • • • •
Nadwyżka
28.Za przykładem francuskiej linji okręto_wej I sztukę (równie.Z i bagaż podróżny) pociąga
French-Line1 która przed kilku dniami zna- mi luksusowemi. Odprawa następuje ;3 raOszczędno'ci na poborach pracowników pailcznie obniżyła stawki za pnewóz pasażerów zy w tygodniu w każdym kierunku. Czas
stwowych skutkiem stosowania ustawy z dn.
112.6
,
22/12 1925 r. , , • • • , • • •
107.2
79.6
na statku 11 lsle de France''. obecnie i ame- podróży Cheb-Paryż wynosi 1'l godzin.
118.8
95,4
98.6
. rykańska rządowa Jinja okrętowa obniżyła Cheb-Ostenda 16 godzin. Międzynarodowe
[ ceny za przewóz statkiem 11 Lewiathan" 0 l'owarzystwo Wagonów Sypialnych utrzymuje taką służbę towarową pociągami luksuW dziale dochodów budżetowych widzi- no.ści, - budżet Rzeczypospolitej byłby, po- , 1S.-:-20 procent.
sowemi na przestrzeniach: Praga--Cheb•
•
•
l
Tallin-Ryga-Kowno-Berlin-KoParyż,
my, że począwszy od IV-go k warta łu r. u b• muno zwiększonych dochod ów w u bieg łYeh 1
Paryżloni' a-Paryż-Madryt-Lizbona,
wzrosły one V!! stosunku do III-go kwartału czterech kwartałach, wykazywał mniej lub
.1926 roku o 27 procent, co zostało wywołane więcej poważne deficyty.
Paryż-Med)olan-WenePoni'ewaz·, począws"y od nu'esiąca wrze- -tout nouvel impót est mauvais", myśmy so- Genua-Rzym,
w podatkach bezpośrednich, opłatach stemcja-Trjest..-Białogród - Sof ja - Konstanplowyc.h i' dochodach admi'ru'stracyJ· nych . s'ni'a r. b. prócz wzmożonych wpływów z za- bie tego 1' ednak nie uświadamiali.
· M onach'JWU-L'mz-w·ieP aryzPozatem w całe1' nasze1· działalności fis- t ynopo1•
Wzmoz·oną 11'kw1'dac1'ą zale1,łośc1'• 10-procen- fogłości podatków bezpośrednich, w innych
· ·
t
d
B
'
d
en- u apesz - Bukaresz t • (Ja k z powyz. . kalnej rażącym był brak jakiegokolwiek pła. . ć .
towym nadzwyczajnym do atkiem do podat- d . ł h
zia .ac na1eży raczeJ 1tezy się ze zmnteJ- nu nietylko na dalszą metę, lecz nawet na szego wynika, jedynie w relacji z Polską nie
lków (zaprojektowanym przez p. min. Klarma zastosowania powyższe udogodnienie
t
S t k
b d· t
k
szeniem dochodów, z drugiej zaś strony wy- L.• •
·
. przesył ek towarowych) •
en
_po Y amy
viezący o res u ze owy.
wyro'wnani'a dodatku mi'es"'uera) 1 zwiększonymi wp ł ywami z ceł1 pozo- datki' skutki"'m
przewozie
przy
h
f
ó
·
d
·
·
~
'
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'
kaniowego dla pracowników państwowych niepozą any prze1aw zar wno w mansac
· stającymi w ścis łym związk u z coraz bar d ziej
* *
•
komunalnych, ·1· ako leż i w opodatkowaniu
·po ga rsz a'Jącym s1' ę bi' lansem handl owym; wzrosną o c-a 20 mili' onów złotych miesięczNasza flota handlowa w ciągu swych
Państwa.
rzecz
na
·
·
·
·
t
t
'
1
obawiai'ąc
słusznie
Skarbu,
Ministerstwo
nie,
zmrue1szaruem
omowym
Y
w monopo u zas
są zarzą- ostatnich podróży przybiła do następui'ących
Jaskrawym tego przykładem
'
.
surowca 1• . got owych wyro bów pozo- się w tym okresie deficytu budżetowego, zazapasow
stałych z 1925 roku, rozpoczętem w czerwcu _ rządziło PO.bór dodatkowei' raty podatku ma- dzone obecnie dodatkowe raty podatku ma- portów:
Statek „Poznań" wyi'echał z Gandawy do
które spadły na podatnika i'ak
i'ątkowe..so,
~1926 r (za p -mi'n Klarnera) i' kontynuowa
6
i'ątkowe..so w wysokości 0,8 procent od pier•
•
•
1
grom z jasnego ·nieba i w okresie trzymiesię- Gdyni z ładu~em 2700 tonn ż~żla. J'hom.a,
nem do chwili obecnej, przyczem stanowi ono wotnego 6 wymiaru.
cznym maj.ą .wycis~ć z .dość s~c~upłego gro- sa; ,.Kra~.ów nała~o~.ał w Gdym węg1e!
.
.
. .
dodatkowy kwartalny wpływ w wysokości
Jest to nic 1nn~go, Jak pobrame dwuch na po~atrukow_ (maiąt~i l'owyz~J zł. 10,000 I do Szwe~Jli !,Katowice wypłynął z ądYI!!
około 20 miljonów złotych; wreszcie w przed
siębiorątwach skutkiem podrożenia taryfy rat. (za lata 1927 1 1928) st,ał~go po~a~ku w złoci~) kw?tę powa~ą, ktore1 wobec bra- ł do Malmo. wioząc, 2748 tonn węglai „Wiln?.
kolejowej, ceny sprzedażnej drewna oraz '. ma1ątkowego w~dług. nor~ proJektu Mimst. j ku kapitał~ i trudności . ~redy.towych, d.ro~ą i załado~ał w G~ansku drzewo ~.o AntwerpJti
I Sk~rbu._ - Poruewaz ~a~do~oczna rata w uszczuplenta s~anu posiadania uzyskac się . „Torun '. w:ra~ai~c z A?twerp)l, ~rzepły1!ął
:wzmożonej eksploatacji lasów.
W monopo~u spirytusowym widzimy zna- pr~1ek~ie tym była p~el.immowana na c-a [70 I nied~ .. - ~ędzte to zatem hai:d~o znacz~e Kanał Ktlonski•. i .u~ał się do. Gdanska:, w10czne wzmożenie wpływów w IV-tym kwarta- mh1onow złoty;ch, wm1.e?by dodatkowy .ten zmrue1szeme docho?u za rok b1e~ący; 1 z kto- 1 ząc 22~0 tonn zu~h Thomasa, „Warta , wy:
Ile 1926 r. wywołane zakupami przed wpro- 1 podatek uczymć 140 mil1on6w złotych, ied- 1 rem kontrybuentow1 trudno będzie się pogo- ładowuie w . G~ansku 3?0~ tonn fosfatow l
'wadzeniem pełnego monopolu, w I-szym zaś 1 n~ pomimo, . że depresja s~os_owaną. nie hę- ł dzić i w najkrótszym czasie zostanie prze- 263. tonn tytomu1 przywiezionych z Bone w
Algierze.
· kwartale 192'1. roku podwyższonem opodat- dzie, lee~ za podstawę wymiaru przyJ ęty hę- rzucon~ na ~onsumenta. . .
* * *
~od tym . względem mamy precede~s z rokowaniem alkoholu i poborem dodatkowych d~ie ma~ątek we~ług_sz.acunku z 1~25 r.,-:6 angielskich grup fincmsowycłi prowa•
opłat akcyzowych. - Faktycznie jednak jąk rue nalezy spodziewac S!ę, aby dochod z ~y~h ku zeszłego z to-procentowym dodatkiem do
to wykazałem w jednym z poprzednich arty- dwuch rat .~od~tku . prz,ekroc~ył wy?1t~e podatków, który z początkiem IV-go kwar- dziło długoletnie pertraktą.cje, ażeby swe
kułów, spożycie legalne, skutkiem należycie kwotę 100 J?ilJonow złotych, t. I· bę~zie się. tału 1926 roku, t. j„ z · chwilą jego stosowa- wolne kapitały ulokować w czechosłowackich
nieprzemyślanych zarządzeń fiskalnych· spa- on równał Jednorocznemu wpływowi z po- nia (jak to widzimy z p9wyżej załączonej . przedsiębiorstwach. Jak jedna z korespontablicy) wywołał podrożenie kosztów utrzy- dencji prasowyc;:h się dowiaduje, akcja Lordło w l-szem póroczu r. b. w stosunku do datku dochodowego.
mania w wysokości 8 procent. - Ponieważ da Rothemere bardzo szkodliwie na pertrak"'
...
"'
roku poprzedniego o 9 procent i pomimo pod
1
t~n dodatkowy pobór podatku majątkowego 1 tacje te wpłynęła. Z czechosłowackiej bo.
.
wyższenia ceny sprzedażnej wyrobów spiry- t _ ·
l:k.dzo powad~ą hałf.ą nkzego ~ys~n:u /' dotknie średnią i większą własność rolną, j wiem strony pertraktacje z 2 grupami finantusowych o 18 procent, wpływy do skarbu w
c w i ws :ze~zenta an- przemysł oraz handel w stopniu dwukrotnie . sowemi zostały zerwane. Pertraktacje te
Il-gim kwartale r. b. nie są w stanie utrzy- po a oweg.o 0
mać się na poziomie dwuch poprzednich stwa. Polskiego było stałe dązeme do stwo- l silniejszym aniżeli to-procentowy dodatek ! z powodu powyższej akcji politycznej były ·
rzen~a coraz to nowych ustaw podatkowyc~, 1 do podatków, musimy więc poważnie liczyć już na ukończeniu, a chodziło w jednym wykwartałów.
Widzimy więc, że zapowiedziana przed z ktory~h albo korzyst~no czas bardzo krotki, się z tem, że i drożyzna wzrośnie w tym sa- pad.ku o ulokowanie 35 milj. koron czeskich,
celem wzięcia udziału . w sfinansowaniu wiel1·okiem. jako główne zadanie. poprawa go- albo. tez. nawet. pomimo przeprowadzonego mym stosunku.
Zwracam już obecnie uwagę na ten nie- l kich czechosłowackich uzdrowisk, w drugim
spodarki monopolowej dotychczas wyników t wymiar~, wcale me d~osokanb - re. Z!11k:zaś wypadku o kwotę 60 milj. koron czeskich
no~aneJ p;acy urzę 0 ~ ~ ar owyc i Ja ie unikniony wynik dodatkowego opodatkowa.
dodatnich nie wykazała.
spododowały I nia i wskazuję właściwe źródło wzrostu cen dla sfinansowania rozległych przedsiębiorstw
W dziale wydatków budzetowych stwier- f z.mec.t~cenie d ~odatl~kok-1
dzamy pewne zwiększenie poborów pra.co- wsz~ iego ro ~aiu za ic~ na. Je norazowe r w Polsce, aby uprzedzić zarzuty, jakie ze rolniczych.
* * *
?aniny, podatki od zyskow wojennych, P?- : strony naczelnych władz Ministerstwa Skarwników państwowych.
Dwie amerykańskie fabryki samochodów
Ostatnia pozycja tablicy wykazuje poczy- , zyczki pr~ymusowe, opłaty od spr~edazy ; bu mogą spotkać nasz przemysł i handel, że
nione oszczędności skutkiem stosowania usta przedmwtow zbytku, tymczasowy P?bor P~- 1 ,,uprawiają one zorganizowaną lichwę, do- obnizyły ceny na. różne typy wozów. Hupdochod~wego .bez oszacowamc;i komi- ' prowadzającą ogół ludności do zubożenia i 1 mobil Motor Co. obniżyła cenę na wóz 8-cywy z dnia 22 grudnia 1925 roku.
1 da~ku
Pozostałe wydatki bucłżetowe nietylko . sy1nego, w:eszcie proJ~~t .poboru damn~ wr- nędzy, która stanowi źródło niezasłufonego I lindrowy o 150 dol., a Chevrolet Motor Co.
j cenę za landolet o 35 dolarów.
:nie wykazują w tych trzech kwartałach i rownawc~eJ, tego bhzeJ komentowac me dobrobytu. klasy kupczej".
* * *
Zbytecznem jest iowodzić, że taka dooszczędności (czego zresztą p. min. Czecho- potrzebu1ę.
Rzymski dziennik urzędowy publiliuje
Jeż~li. ~o ~e~o · dołączrmy nowelizacje wolność w obciążaniu. podatkowe?1 ~ie po~icz nie. obiecywa~~· ~ecz w~r.?st (18 _Pr,o~.), j
meco większy, amzeh wskazmka drozyznia- f ustaw JUZ istmeiących, ktore w 1924 roku zwala kontrybuentow1 na zestawieme bud- . dekret, na podstawie którego Urząd dla liposypały się jak z rogu obfitości, to zgodzi- żetu swego przedsiębiorstwa oraz przeprow.a- 1 kwidacji własności nieprzyjacielskiej rozwiąnego (13 proc.).
Widzimy więc, że gdyby nie powstrzy- i my się z tym faktem, że . ani urzędy skarbo- dzenie racjonalnej kalkulacji. - Nie ma ona : zuje się i postanawia, że dalszych sekwestra·
manie działania ustawy z dnia 9 paździeri:ii- we ?ie były. w stc;inie. opano~ać . nalezyc~e również._nic wspólneg~ z uregulowanymi st?- 1 cyj nal~ż.Y zaniechać. J":dnocześnie Prezyka 1923 roku {przeprowadzone przez p. mm. . powierzone im dziedzmy, am tez podatnik sunkami: gopodarczymi, na których w mowie dent Mirustrów postanowił nie przyjmować
Zdziechowskiego), to przy dokładnem prze- nie mógł się przystosować do tych nadzwy-1 swej p. minister Czechowicz opierał pomyśl- więcej próśb o zwrot sekwestrowanej wła
strzeganiu fluktuacji wskaźnika kosztów u- czajnych, a niezawsze logicznych wymagań. ność fi?ansową podatników i skarbu Pań- sności, względnie ceny sprzedażnej w drodze łaski.
··
trzymania (który według G. U. S. był o 20 - A przecież jeszcze Canard w 1801 roku stwa. W. E. Zieliński.
.procent niższy od faktycznych kosztów zyw- I stwierdził, że „tout viel impót est bon et
pracow. państw. • • , •
wydatki budżetowe • , •
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~obec zamieszczenia"": Nr. 34 „Prawdy"
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Na. rynku akcyjnym
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a~ u, pow u- .i kon wanemi w dziale papierów elektrycz- rynku łódzkim. Stopa dyskontowa wykazała
mis ers wo
~la ?maset,
ł
·
,
.
j nychY i• mektorych
J ąc się na art. 30 Rozporządzenia Prezydenta
metalurgicznych na zlece- na rynku prywatnym w okresie sprawozdaw.
R zeczypospo l t•t eJ· z d n. 10. V. 1927 r. o prawie
za d ysk on.
t d
b"t .
d
t
.
ł
t
W k t k
.
I .
wy i me mocną en encJę.

I

prze- I :ii~ zag~~mcy. . s u e kpows a ei sąd ~wył- czym
Prasowem (Dz. Ust. Nr. 45, poz. 398\
matenału płacono 2 prozk1 ak
'J
·'
b y !' to pierwszorzędnego
k' •po mos
.
. , . ele trycznego
.
, c 11. przemysłu
syła, celem zamieszczenia w najbliższym nu- , .
(' się row~iez pr~eJsc10wo - J~dna ze w ~z- cent, za dyskonto średniego - 2 i pół pro·
merze „Praw.dy", poniższe sprostowanie:
. 1) Przytoczone opinje Komisji Rzeczo- względme . m.me1sz1:'."?1 stopm~ --:- kursy ~~- I cent do 3 proc. w stosunku miesięcznym. W
1
Jiawców nie dotyczą dzisiejszych stosun- ; nych pai;1erow. Silna reahzacia zyskow obiegu były przeważnie weksle złotowe, wekków w Państwowym Monopolu Spirytuso- : przez kuhsę, która od pewnego czasu zdra- 'j sli dolarowych widać bylo mało. Na Górj dza zdenerwowanie i nie przetrzymuje naby- nym śląsku ujawniła się również ciasnota
· g d · ł I · ·
tk'
I
wyk\ kcz I?oczda ~w Jed ~-<r zta a nosctd ~o 1 tych walorów nawet przez kilka dni, spowo- gotówkowa, powstała stąd, że Bank Polski i
wKs ~ ~- · m~po ~ia · .a 1 • k~prgawozkama 1 dawała w ciagu tygodnia ponowne osłabienie. i banki rządowe odrzuciły dużą cześć weksli,
d .· k . l
.
b k"
·
omis11 1 mewynuemema 1a te o o resu
działalności P. M. S. ono dotyczy w wymie- Pomimo chwilowego załamania się kursów a an .i prywatne me rozparzą za1ą ta wie nionym artykule bynajmniej nie jest jasne i . miała w~ęks.zość papier.ów tedencję .mocniej- 1 ki?1 kai;it~~em, a~eby mogły zatrzymywać
wprowadzić może ogół w błąd co do aktual- : szą, amżeh w tygodmu poprzedmm. Jak J większą tlosc mateqału w własnY:m p~rtfelu.
Ruch w ba~ach bY:ł w tygodn~~ ubiegłym
• wyżej wspomi;iieliśmy cieszyły się wielkim
naści czynionych P. M. S. zarzutów.
Spec1alną 1?t;nsywnosc wykazyznaczn~.
(przedew.szyst2) Nieścisłe jest twierdzenie, że od cza- ł P?Pytem. a~cJ~ . ele~ tryczne
1
1 mkasowy.
dyskontowy
dział
wał
Dą
E~ektr~wma
oraz
Sw1aąo
1
,S1ła
kiem.
czywódek.
wyrobu
zmonopolizowania
u
1
6
stych, wzrosło trzykrot1;1ie .spożycie wódek brow~ec~a), w gru~1~ ~~talurg1czn~J „.s~::i.ra-1
gatunkowych. Wzrost tlośct spirytusu, po- cho~1ce , „Mod~ze_iow 1 „~strow1eckie , w
branego na wyrób wódek gatunkowych, nie grupie cukrowe1 Warszawskie Towarzystwo
może stanowić podstawy do tego rodzaju fabryk Cukru; interesowano się również barwniosku, gdyż faktem jest, że fabrykanci dziej akcjami węglowemi. Efekty bankowe
•
prywatni ze spirytusu tego, w dalszym ciągu, I były przeważnie w zaniedbaniu, jedynie Bank
~ENY NA RYNKU śW 1 A:TO\~'YM
produkują znaczne ilości ·wódek czystych, 1 Polski był ruchliwy.
w tygodniu od 25-go do 31-go Slerpnia 1927 roku.
•
• •
•
•
,
• •
•
które, by móc je sprzedać pod nazwą gatun- 1
P1emęzne1k 1 (w okresie sp1·awozclawczym przeciętny kurs funta
Giełdy OOO
·
· · t y lk o dl a pozoru mek.owych , zapraw1a1ą
d
k' . ohc1alnycn
W Do obrotow
1
ang. = zł. 43.50)
sztu
ar~zaws ie1 wprawa zono 100'
,
wielką ilością cukru, barwnika i t. p.
31.VIII.
25.VIII.
Procedurę powyższą uniemożliwi wyda~ l a~cy) złotowych Sp. Akc. Budowy Parowo~
pensy ang.
BAWEŁNA:
nie, znajdującego się obecnie w opracowaniu, j zow po 25 zł. wart. n~m. Dav:rny;h 5o akcy1
11.70
11.30
rozporządzenia wykonawczego do rozparzą- l po 50 marek stanowi obecme 1edną akc1ę 1 Middling amer.
11.70
11.20
Middling na termin
dzenia P. Prezydenta Rzplitej z dn. 26. III. l 25-złotową.
Patrz art. „Sytuacja na rynku b_awełny".
Listy zastawne miały tendencję niejednor. b .. (D~. l!st. N;. 32, P.Oz; 289),. które s,pr.e pensy ang.
PRZĘDZA BAWELNIANA:
cyzuJe, 1ak1 wyrob t!lwaz~c nalezy za wodkę ! li-tą, papiery państwowe naogół utrzymano.
1T~
16%,
gatunk~w~. vrv:tedy dopiero sprawę sto,sun-1' „Dolarówka" tylko ulegała po ciągnieniu wię- i Amerykańska 32'
29%
29%,
ku spozycta wc:dek &.atun~o~ych d? .~o;Iek kszym wahaniom; początkowo bowiem silnie j Egipska 60'
szył. ang.
WELNA:
c:zystych będzie mozna u1ąc w sc1sleisze się obniżyła, później jednak znowu się pod- i
49 49
ang.
funt
za
(prana)
gat.
najwyższy
Mer.ino
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k
.
.
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41
Merino najwyższy gat. (brudna) za funt ang. 41
.
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e
..
fu
dn'
b d
Obrot dzienny na Warszawsk1e1 Giełdzie C
c1i P'ańs-twowego Monopolu Spirytusowego ,
39 39
· ruchu w prze- Cross b read prze
· · · się
· ws k u t ek ozyw1ema
I D ewiz
·· •
·
·
. d . 1 za f nt ang.
się znacznego wzmozema spo„spo dziewano
29 29
ang.
unt
za
rossC rea sre m
· k szy ł i· wynosi' ł
· zw1ę
· f'mansowo- I. mys' l e 1· h an dl u znowu s1ę
· · w p l ame
' " , gdyz· przeciwnie,
·zycia
k
d
.
„ k
ł
d eny za ~v~ nę ~ustra 1i1s ą. 1 no.wo-~e 1~n s ą ~ą
gospodarczym na t'. 1927 /8 Hczono się ze przeciętnie 400 tysięcy dolarów. Całe zapoą
spadkiem konsumcji i wpływy obliczano z 1 trzebowanie pokrywał wyłącznie Bank Pol - P~ czas w~zes~iowyc p.rzef-•rgow ł mezmie~i.one.
uwzględnieniem zmniejszenia spożycia o 10 ski. Dolary notowano bez zmiany 8.C)1, de- w1adomośc1, z.~ Aus~ral1a .sprzeda a 16 milJ. ~untów
proc. (w rzeczywistości, jak się okazało w wizy na New-X-ork 8.93. Bank Polski płacił ';ełny do Rosii S~wiecki~J; Z nowych strzyzyn w
8.88 - 8.87 (drobne ban- hp.cu nadesz~o 26. i pół milJ. funtów do skł~dów. N.a
następstwie, spożycie nie zmniejszyło się w za dolary 8.89 - _
knoty), za dewizy 8.91. Tranzakcje kablem ~zień 1-go s1erpma zostało ze starych strzyzyn 6 m1tym stopniu).
Spadek konsumcji spirytusu, w porówna- na New-York były dość duże, przeprowadza- lionów funtów.
pensy ang.
TOP S Y (czesanki):
niu z okresem przedwojennym, jest obecnie no j.e w złotych na 8,95 do 8.95 i ćwierć. Przy ·
52
53
zjawiskiem powszechnem, dającem się zaob- , zamianie gotówki dolarowej na kabel dopła- Przednie merino 70'
50
49
serwować nietylko w Polsce, lecz i w innych cano 3 i ćwierć do 3 i pół, przy zamianie 1 lfobre merino "64'
34
34
krajach, jak np. w Niemczech (spadek o 72 ! czeków na kabel 1% do 2 i ćwierć promille. 1 Cienkie Crossbread
Ceny sierpniowe doznały tylko nieztiacznej
W obrotach prywatnych utrzymywały się ,
proc.), Holandji (o 55 proc.), Szwecji (o 43
proc.), Belgji (o 42 proc.), Austrji (o 41 proc.) dolary w granicach 8.91 i pół do 8.91%. Za l zmiany.
funty ang.
JUT A:
ruble złote płacono 4. 7.1% do 4. 72 i pół. Kurs
.
i t. d. .
37
36
Grają 'Yięc tu rolę głębsze, '?gólne przy- ostatni odpowiada przy parytecie 53 stosun- . Przedni gatunek za tonnę
września. i. rozNow.y sezon. juty rozp~cz.ął się
kowi 8.92% za 1 dol. Kurs obliczeniowy 100 i
czyny, a. D1~ rze~~mo błę~a poh~yk~ cen,
4) ~le 1es~ scisłem tw1erdz~me, ze. cell:a złotych w złocie wynosił nadal 172.30, a gram ; począł się używ1ony ruch 1es1enny. Na wrzes1en ce! na Ł 37, na październik L 36.15 sz., a na listopad
sprzedazna spirytusu w Polsce Jest „na1wyz- czystego złota 5 9351..
Ł 36.10.
'
sza ze wszystkich krajów europejskich", bo- 1
'oo: Ą KA:
Dewizy europejskie miały przeważnie tenwiem gdy nasza opłata skarbowa od 1 hl.
szyi. ang.
100° spirytusu wynosi zł. 650, w Angl1'i stano- . denci' ę stałą. Nieco większe wahania u1· aw- 1 Przednia pszenna kanadyjska za worek
(40 funt. ang.) 22.6 22,6
wi ona zł. 5.910,56, w Holandji - zł. 2.162,40 niły: Zurych i Londyn. Tranzakcje dewizą !
Cena za mąkę w obrębie Wielkiego Londynu
na Gdańsk dokonywane były w obrotach mię- 1
i w Belgji _ zł. 1.335,60,
1
5) Nie odpowiada prawdzie twierdzenie, dzybankowych na 173.50 do 173.45, na Ber- 1, została_ 23_g0 sierpnia podwyższona 0 6 pens. za wonie- I1 rek, a 30-go sierpnia o 6 pens. zniżoną. Odnosi się
lin po kursie 212.95 do 213. Dewiza
że spadek konsumcji zmniejsza wpływy z
.
P. M. S. do Skarbu Państwa, gdyż podwyżka : miecka miała w dalszym ciągu na rynkach ( to do tranzakcyj kredytowych. Za gotówkę cena
ceny pokrywa tę różnicę, a wpływy skarbo- zagranicznych tendencję mocną, aczkolwiek ' jest niezmieniona 22 szyi. za worek.
we stale rosnąc, wynosiły: w r. 1925 - zł. bilans handlowy Niemiec wykazał w lipcu
szyi. ang.
ZBOżE:
172.000.000, w r. 1926 - zł. 245.500.000; w saldo ujemne w kwocie 430 miljonów marek
11.6
11
I kw. 1926 r. - zł. 54.00\).000, w I kw. 1927 r. ' (przywóz 1.277, a wywóz 847 milj. marek), ; Jęczmień za centnar angielski
10
10.3
- 82.000.000, w kwietniu, maju, czerwcu i w pierwszych zaś 7-miu miesiącach ub. roku Owies za centnar angielski
Jęczmień na rynku mocniejszy, interes jednak
lipcu 1926 r. - zł. 72.000.000; w tych samych saldo ujemne w wysokości 2,392 miljonów
mare'k (przywóz 8,013, a wywóz 5,621 mil~o- słaby. Warunki co do owsa nowych zbiorów niezazł. 97.000.000.
miesiącach r. 1927 ; dowalające.
nów marek).
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Po niedawnem przegrupowaniu w Banku
Handlowym w Warszawie nastąpiło obecnie
nowe przegrupowanie w Banku Małopolskim,
mającym swą Centralę w Krakowie, a główny
t k b ow1·em
W s1me
·
· ł w Warszaw1e.
odd
zia
·
·
·
·
· AliCJonaquszy
ł Zgrama d zerua
z d ma
uchway
MałopolBank
31-go sierpnia r. b. powiększa
· k · ł akł a d owy z 1 mi1jona d o
sk'1 SWÓJ apita z
k „
5 rn'l'o o' zł t h Ob' .
1ęc1e a cii na sumę
o yc .
1J n w
4 mil1'onów_ złotych i'est zapewnione przez
1 silną grupę krajowych akcjonarjuszów oraz
Powszechny Austrjacki Zakład Kre dytowy
j Ziemski w Wiedniu (Boden-Kredit-Anstalt).
W skła? gr~py polskiej wchodzą: Władysław
hr. Jez1ersk1, Aleksander Led.mcki, Alfred
i hr. . Potocki, Janusz ks. Radziwiłł, hr. Aleksander Skrzyński, Józef Targowski, Zdzisław
1k
·
k' W
I h r ..T arno~s 1. • , spoz;imana g~upa po s a
I pos1a?a w1ększosc kapitału akcYJn.ego, to t~ż
polski charakter Banku Małopolskiego będzie
nadal utrzymany.

I

l
j

Awil.

Kronika gospodarcza ·
I na

l

I

I
l

l

!

grudzień

na styczeń
na marzec

I
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WĘGIEL:
Za tonnę fob
najlepszy gruby
secunda
zwyczajny
drobny

I
II

22.53
22.49
22.66

23.36 23.38 23.47 szył.

20
19.6
18.6
12

-

ang.
20.6
2Q
19.6
13

j

Podczas gdy są pewne korzystne wido ki na przy·
dla interesu w południo w em Zag łębiu W alji,
w codziennej sytuacji z a znaczają się małe zmiaWłaściciele kopalń nie r obią ż a dnych dali ny.
szych koncesyj co do cen i wzbrani ają s ię z a wi er a ć
] kontrakty na dostawę w odległych terminach na podj stawie obecnych cen, które nie pokryw ają wł asnych
t enWysył ka statkami wykazuje l ek ką
1 kosztów.
; dencję eskpansywną, tak, że nie było konie czności
zamknięcia więcej szybów, a w przeważnych wypadkach, w których umowy z górnikami wygasły, praca
dalej prowadzoną była z dnia na dzień. Większe
ożywienie w ładowaniu statków, zwłaszcza do por' tów morza Śródziemnego, wskazuje na pewną ekspansję chwilową, jednak. nie jest prawdopodobnem,
stan w ciągu
że interes osiągnie naogół pomyślny
1
tego roku. Pewne ożywienie następuje zazwyczaj w
I jesieni i wskutek tego popyt się zwięk szy, zanim zapasy będą nagromadzone i zamknięte szyby ponownie uruchomione. Z pomocą przyjdzie kontrakt kolei żelaznych państwowych w Egipcie, który obe jmu. je 12!> tysięcy tonn, z czego 35 tysięcy ma być naładowanych w ciągu września. Chwilowo innych
j dłuższych kontraktów niema na rynku, głównie z tej
. przyczyny, że ceny obracają się poniżej poziomu, po
którym właściciele kopalń skłonni byliby zawrzeć
kontrakty na dłuższą metę.
I szłość

I

l

!

SYTUACJA NA RYNKU BAWEŁNY.

Ruch zwyżkowy spowodował w ciągu tygodnia dalsze wzniesienie się poziomu cen o
około 90 punktów. Ci ągl e nadchodzą ~pra
wozdania amerykai1skie, stwierdzające wzmo
' żone obawy co do sytuacji na plantacjach,
pod wpływem groźby szkodliwej dział alnoś ci
owadów i niezadowalających warunków atmosferycznych. Oficjalny tygodniowy raport'
meteorologiczny stwierdził, że post ępy co
do rozwoju roślin w rejonie bawe łny były
RYŻ:
·
słabe i że w wielu częściach widoczne jest pofunty ang.
I Karolina za tonnę
gorszenie i w~możona działalność owadów,
38
38
Burma za tonnę
W prasie zwrócono uwagę na podobieństwo
15.15
15.15
między oficjalnerni sprawozdaniami co do oszył. ang.
JAJA:
171/z - wadów z sezonem ostatnim, w którym wkoń·
16
Za wielką setkę (120 sztuk)
cu okazało się, że mimo niekorzystnych raPrzewidziana zwyżka jaj nastąpiła.
zbiory były r. ekordowe. Należy jeportów,
CUKIER BURAKOWY:
l
d k
szy. ang.
że w obecnym sezonie sprazaznaczyć,
na
Kryształ za centnar (bez podatku)
15
15
wozdania o złym stanie plantacji są tak jeRynek cukru korzystniejszy. Spe~jalna zwyżka
dnogłośne, że należy je poważnie brać pod
jedt.11k nie zaznacza się, gdyż sprzedawcy zadowaluwagę.
niają się z regu ł y po dwyż k ą 3 pens. za centnar.
Handel bawełny przyi' ął do wiadomości
{1ane) :
"'ELAZO
szy1. ang.
""
złe widoki zbio·r ów 1' ako pewnik i wskutek
70
70
N r. 1 za t onnę
tego nastąpiło ożywienie na rynku. Szereg
671/z 671/z
Nr. 3 za tonnę
żelazo w cenie niezmienione. Import jest zna- interesantów ściągnęło zyski ze swoich zapasów w różnych stadjach podwyżki, tak,
czńy.
że nie należy się zbytnio obawiać, aby nafunty ang.
cy N K:
Płyty za tąnnę
37•10 ' siąpiła jakaś poważna zniż a, aczkolwiek
38
niektórzy twierdzą, że pewna część zakupów
Sztaby za tonnę
27.10
28
dokonaną, została w celach spekulatywnych.
Ceria za płyty w ci ąi:; u tygo dnia Rieco niższa.
1

•r
„DZIEft 'OLSKI"
Pismo polltvczne, społeczne
I tospodarcze
Wychodzi codziennie
w Warszawie
Reprezentuje interesy życia
gospodarczego z w la szcza

Rolnicze i

przemysłowe

Prenumerata miesięczna Zł. 5.W ar sza wa, ul. Szpi;_a.lna Nr. 1
Tel. 30-541 49-04, 30-51, 277-88
Konto w P. K. O. 8,575.

•

1

!

Ważniejsze pozycje wykazu dekadowego
Banku Rzeszy z dnia 25 sierpnia r. b. przedstawiały się w tysiącach marek następująco:
zapas złota 1,831,235, zapas dewiz wysokocennych 167,939, obieg biletów 3,406,876,
portfel wekslowy 2,092,555.

;

l

i w
sowieckie miały również
! tym tygodniu usposobienie słabe, co przypisać należy poważnemu wzrostowi emisji banknotów przy zmniejszającem się pokryciu
I kruszcow<!m. W ciągu bo~iem miesiąca maja i czerwca r. b. całkowity obieg pieniężny
Sowietów wzrósł o 120,7 milj. rubli. Tymczasem jednak pokrycie kruszcowe wynosiło
na 1-go maja 273,4, a na pierwszego· lipca
273,6 milj. rubli, czyli pozostało prawie bez
zmian. W związku z tem stosunek procentowy pokrycia do emisji „Gosbanku" spadł w
ciągu wspomnianych dwuch miesięcy z 34, 1
1 do 31,1 procent. Pozatem wpłjnęły do pe- 1 Sztaby słabsze.
1
l wnego stopnia na spadek czerwońca następu I
funty ang.
CY N A:
jące jeszcze przyczyny: 1) deficyt bilansu han j Standard za tonnę
290
295
j dlowego za maj w wysokości 22,9, a za czer- .
Składnicy angielskiej cyny żądąnia swe obniż.yli.
1 wiec 30,8 milj. czerwońców, 2) wiadomości j Popyt z Rosji zamarł, również i z Ameryki nie zaI jakoby zbiory sowieckie z powodu niezbyt 1 zna.cza się ożywienie. Rynek słabszy t)iż przed tysprzyjającej pogody zapowiadały się gorzej,
godniem.
· niż w roku ubiegłym.
funty ang.
0 L ó W:
24
241/z
Na rynku piemęznym nastąpiło przej- Ołów za tonnę
sprzedaje.
obecnie
się
trudno
Ołów
ściowo w związku z dość znacznym dopły
. CENY BAWELNY w New-Yorku:
' wem kapitałów zagranicznych pewne odprę
cent. ameryk.
! żenie niezbyt jednak długotrwałe, ponieważ
23.25 - 22.40
loco
! wskutek zwiększenia się wytwórczości fabryk
- 22.24
23.07
październik
na
hurtowni· oraz zakupów dokonywanych przez
i'

l

!

Czerwońce

Ceny osiągnęły 12 pensów .:._ poziom,
który ze względu na cyfrę 13,492,000 bel, opublikowaną przez Oficjalne Biuro, uważaliśmy za uzasadniony. Od chwili tej publikacji warunki nie były normalne a następny,
termin publikacji Biura zapada już 8 września. 1 Z wielu stron wyrażają zdanie, że następna cyfra, przez Biuro opublikowana, nie
przekroczy 13,0oo,ooo. Usprawiedliwiałoby
to ewentualnie jeszcze wyższe ceny, co jednak niekoniecznie nastąpić musi ze względu
na to, że zwyżka poprzednia nas tępowała
zbyt szybko.

MS.
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września

~. ~OJJOMKIN.

AUTOMAT
czyli cuda, które się zdarzyły w Starej Pradze
w 183„. roku
(Ciąg

dalszy).

Tak rozmyślał doktór Wurcel i ani spostrzegł, że nogi jego kierują się w strąnę
wręcz pr~eciwną, niż należało. Zamiast, aby
po przejściu przez most Karola, szły wciąz
prosto, nogi jego skręciły na prawo i najpierw przez ulicę nad rzeką, a potem przęz
zaplątaną sieć malutkich uliczek przywiodły
go do piwiarni Fleka, gdzie już w XV wieku
mieszkańcy Pragi pili swoje słynne piwo.
W ciąż jeszcze nie spostrzegając dokąd
przybył, wszedł doktór Wurcel do bramy,
minął długi, brukowany wielkiemi płytami,
dziedziniec, w którym unosiła się smaczna
woń słodu i skręciwszy w drzwi boczne, trafił do niskiej, długiej sali, wyłożonej dębo
wemi deskami z niskiem oknem o różnobarw
nych szybach, na którem w ołowianem obramowaniu widniał barwny Gambrinus, siedzą
cy na beczce z kuflem piwa w ręku.
Dopiero teraz zauważył doktór Wurcel,
źe trafił, wprawdzie nie do domu, niemniej
jednak do równie zacnego miejsca. Usiadł
naprzeciwko okna przy długim stol~, przy
którym zwykł był siadywać przez lat zg6rą
trzydzieści i nie >zdziwił się, że gruba kelner- .
ka Magda, postawiła przed nim jego ulubiony ·kufel z pieniącem się piwem koloru palonego cukru.

o genjałnem posunięciu.
wypowiedzenia się. Nie
i zaczął - jak przystoi
lewej ręce samego burmistrza - opowiadać
szczegółowo i sumiennie cały przebieg dzisiejszej partji z doktorem Nagim swemu są
siadowi, który okazał się godnym tego opowiadania i rozmowy z doktorem Wurclem,
gdyż był to starszy pisarz kancelarji dowódcy garnizonu.
Ale gdy dopił do tego momentu, kiedy na
leżało opowiedzieć, jakie mianowicie posunięcie zrobił zamiast tego, które robił w cią
gu trzydziestu fat, przypomniał sobie wprawdzie, dlaczego je zrobił - lecz powiedzieć
tego nie mógł, - dotknąłby bowiem honoru
kobiety. - Umilkł i zaczął na nowo myśleć.
- „No natural~ie", - pomyślał - „zrobiłem to po.sunięcie, gdyż w głowie . ll}i podówczas tkwiły nie szachy, lecz W eronikal
O, co to za przezacna panna! Co za godna
panna! A jakie smaczne naleśniki smaży!
Toć to dzisiaj wigilja .Mikulasza (św. Mikoła
ja) i ja jestem zaproszony do doktora Nagie,
go!
Trzeba dziś jeszcze zrobić swój los. Są
dzę, że tak godna panna, godna jest zostać
małżonką tak godnej osoby jak ja",
I ledwie zdążył dokończyć w myśli ostat'lie zdanie, stało się coś strasznego. Kolorowy Gambrinus w oknie podniósł pełny
swój kufel piwa i chlusnął niem w twarz dok
torowi Wurclowi. „Głupie posunięcie!'·' krzyknął przytem.
Tak zdarzył się drugi cud w starem mieście Pradze 5 grudnia 183.„ roku. Bo czyż
to nie był cud, że doktór Wurcel, który mógł
wypić (wiedziało o tern miasto całe) dwadzie
ścia i jeden kufli piwa i dojść do -domu, wlał
sobie pierwszy już kufel smacznego Flekowskiego piwa nie do ust, lecz za kołnierz?
Dławiła go myśl
Odczuwał potrzebę
mógł dłużej milczeć

Weronika skończyła gotować w kucllni,
swój fartuszek, prędko ustawiła nakrycie na stole i usiadła z robótką (nigdy nie
siadywała bezczynnie} przy otwartym oknłe.
Młode osiemnastoletnie panienki nawet
najbardziej pracowite i najmniej ładne lubią
marzyć troszkę w wolnych chwilach. Weronika była bardzo pracowitą i bardzo ładną
panienką, a dlatego, rzecz jasna, bardzo ma-

zdjęła

rzycielską!

Usiadłszy

w starym fotelu o bardzo wyoparciu i tak_ szerokiemi poręczami;
że można było na nich, jak na stoliku, poło
żyć wszystkie niezbędne do robótek przybory, zaczęła pręciutko przebierać szydełkiem
i bardzo długo nie podniosła swych niebieskich ocząt od robótki, ani nie westchnęła,
dopóki nie zrobiła trzech pełnych rzędów.
Potem zamyśliła się.
Myślara o tern, że ojciec jest już stary,
że matka dawno zmarła, gdy Weronika była
jeszcze dziewczynką, właściwie że czas już
wyjść zamąż, lecz nie wie za kogo, to jest
właściwie wie za kogo chciałaby wyjść, aie
nie wie, za kogo ją wyda ojciec, a była córką
·
uległą i posłuszną.
I nie bacząc na swoje posłuszeństwo, na·
tychmiast przypomniała sobie swego kuzyna
Bolesława, z którym razem się wychowała i
prawie nie rozłączała, dopóki ojciec jej nie
został tym, kim jest teraz, - zbyt szanowanym w mieście obywatelem, tak, że nie wypadało mu utrzymywać stosunków przyjacielskich ze swymi biednymi krewnymi i dopóki
sokiem

dla

Prenumeratorów ,,Prawdy''
z prenumeratorów „PRAWDY" może otrzydwie lub wszystkie z wymienionych
·
·
wartościowych książek:

Każdy

mać bezpłatnie jedną,
poniżej

STEFAf'I ZWBIO

·2 4 QODZINY

Z ŻYtJIA KOBIETY

Najlepsza powieść głośnego pisarza niemieckiego, kt-Orej polski przekład
oczekiwany jest z niecierpliwo6cią, przez tysięczne rzesze czytelników! którzy
próbkę wielkiego talentu Zweiga mieli: sposobność t>Oznać z wydanego niedawno
·
i rozchwytanego priekładu tomu nowel p„ t. ,,AMOK". .
Książka, która pozostawia niez•tarfe wrażenie. Nieskończenie subtelna
czarowna ksil\tka, wyrwana z tycia.

JAKOB W ASSBRMA/\i

lJztawiek

złudzeń

Powieść
Je~li pragniecie poznać dzieci tego świata. najwznioślejue porywy ducha
i nafniisze popędy zmysłów, pojwięcenia najgłębszej miłości i 1zały najniższej
żądzy, najpięlćniej1ze ideały ludzkości i potworności niskiego egoizmu, tryumf
wiecznie kobiecego i tragedfę wyuzdania; jeśli chcecie zrozumieć światła i cienie
.
współczesnef epoki, przerzućcie karty tej ksi\;tki.
Romanse Jakóba Wassermana rozchodzą się w milionach egzemplarzy we
wszystkich językach i są podłożem najwię~h filmów, które niebawem zabłysną
na ekranach świata.
Polski przekład tej kaiątki może się znaletć najpierw w rękach prenµme•
ratorów „PRAWDY".

LEO PERUTZ

Markiz ·de Balibar
C 1 a ud e Far re r re napisał o tej książce: „Dzieło to urasta do gigantycznej wielkości i potęgi. W żarze fantazji _Perutza ws~ystko stapia się w jeden
harmonijny kształt, osi~a największe napięcie, stanowi dla czytelnika mocne prze•
życie. Każcły rozdział przynosi osobliwą rozkosz„."

CLAUDE Af'vB1

ARJANA

Cena księgarska każdej z tych powieści, drukowanych na bezdrzewnym papierze, oprawnych w artystyczną wielobarwną okładkę
obejmujących do 400 stron druku wynosi, względnie wynosić będzie
po ukazaniu się , 7 złot7ch.

~a

darmo

jeśli w ciągu miesią~a września
zjedna dla „Prawdy" jednego prenumeratora i przekaże za niego, względ
nie spowoduje, aby zjednany prenuinerator sam przekazał do Administracji
„Prawdy" przekazem pocztowym lub
na konto 63,353 w P. K. O.
złot;ych S (osiem)
tytułem p~enumeraty za najbUższe dwa
kwartały, t. j. za czas od 1 paidziet·
nika 1927 roku do 31 marca 1928 roku.

Kto zjędna dwuch prenumefator:6w
nowych otrzyma dwie książki i t. d.
Zjednanie nowego prenumeratora
i przekazanie za niego prenumeraty
całorocznej daje również prawo do
dwuch książek.
Nowozjednani prenumeratorzy, po
prenumeraty, mają również
prawo do korzystania z _książkowych
premij o ile zjednają dalszych.

wpłaceaiu

Wydawanie premij ko:Aczy
się

dnia I ·go.pafdziernika.

Aby otrzymać książkę, należy wysłać do 'Administracji „PRAWDY" kartkę
pocztową następującej treści: „Zjednałem ··----···---- prenumeratora (ów), za których
prenumerata za IV kwartał · 1927 i I kwartał 1928 została wysłana przez P.K.O.

(przekazem pocztowym) i proszę o wysłanie mi następujących książek:•........•......••
I

•

Adresy prenumeratorów: 1) ··-·--···············--- 2) - - - - - - · - 3) -··--··-·-·-··-Po nadejściu należytości za prenumeratę „PRAWDY" wysyłka książek
zostanie niezwłocznie uskuteczniona, jak również rozpoczęta zostanie wysyłka
„PRA WDY" do nowych prenumeratorów,
Kto życzy sobie, aby książka wysłana była jako przesyłka polecona, powinien razem z zawiadomieniem przysłać znaczki pocztowe za 50 . groszy.

\Uażna lyłko dlo

nie zdobył sobie tytułu najlepszego szachisty
w mieście. Przed siedmiu laty rozstała się
z Bolesławem, ucałowali się przytem potajemnie na pożegnanie i przysięgli sobie dozgonną miłość. Bolesław ze swymi rodzicami odjechał do Wiednia szukać szczęścia.
Słyszała później, że rodzice go odumarli, że
został sierotą i studjuje teraz matematykę,
ciężko zarabiając na kawałek chleba.
Te smutne wspomnienia tak ją przygnębi
ły, ze ostatecznie położyła robótkę i szydeł
ko na kolanach i w zamyśleniu, otarłszy
, łezkę z niebieskich ocząt, bez celu wpatrywała się w dom przeciwległy.
„Dom trzydziestu djabłów" - taką dom
ten no§ił nazwę - był najstarszym ze starych domów Pragi. Wszystko w mm było
dziwne jakieś i straszne. W sz.ystkie ściany,
wszystkie kąty, wszystkie drzwi. Pokrzy·
wiony był i koślawy. Dach, zupełnie osobliwy, napoły płaski, napoły garbaty, z bardzo
starych zczerniałych od wieku dachówek zło
żony. Nikt w tym domu nie mieszkał. Od
dawna uchodził za · siedzibę duchów, widm i
czartów. Okna były aż tęczowe od brudu.
Stuletnia pajęcżyna zatkała wszystkie szpary
i kąty, a ogromne pająki czyhały w niej na
.s we ofiary.
Wtem wydało się Weronice, że woła ją
ktoś stamtąd, z górnego okienka tego domu:
- „Weroniko!" - usłyszała - „Weroniko! Kocham cię! Bądź mężna! ZwycięI"
.
zymy „Bolesławie!" - wydarł się jej okrzyk
- lecz nikt się nie odezwał.
Okienko w „Domu trzydziestu djabłów"
było jak dawniej zakurzone i zamknięte i tylko przez chwilę zdawało się jej, że w· niem
mignęła czerwona maska djabła Mikulaskiego, taikiego djabła, za którego przeJ:?ierają się
w dniu Mikulasza weseli studenci.
:WerDnika przeżegnała się, djabeł zniknął,
ale jednak jeszcze jedeni trzeci zkolei cud
zdarzył się tego dnia 5-go grudnia .183.„ roku w starej Pradze. Weronika widziała jednego z trzydziestu djabłów starego domu.

• • •

Doktór Nagi powrócił do domu niezhyt
mile nastrojony. Był wprawdzie zadowolony, że doktora Wurcla nazwano d~ ale
jednocześnie żałował, iż jednak nie on wygrał tę partję, lecz musiał się poddać jakie„
niemal zjawie, który
muś nieznajomemu.
jak.by z pod ziemi wyrósł w kawiarni, dał
znakomitego mata i znikł jak sen. .Chciałby
bardzo przyjrzeć się bliżej temu małemu
człowiebzkowi ·W podróżnym płaszczu.

pr1num1ratorów „Prawdy"I

coś

w nim było znajomego, coś nawet z niego doktora Naiga. Czy to nie on sam - doktór
Nagi - był zam.ładu takim?, A me>Ze jego
brat? A- może kuzyn?
· To, że Weronika miała oczy zapłakane,
gdy powrócił do domu, też go nieco ździwiło,
gdyż, choć nie wierzył w łzy panieńskie, uważając, że zbyt łatwo o nie, jednak przypomniało mu to w sposób nieprzyjemny, że
Weronice czas już chyba wyjść zamąż. A gdy
myśleć trzeba o zamążpójściu, musi się myśleć o posagu i o narzeczonym. - Komu tu
oddać córkę?

(Prze kl ad L. Staf fa)

Sprawozd~wea „Wiadomości Liteiackich'' pisze: „Przeczytałem tę po~ieść
Jednym tchem. Jest to od wielu lat pierwszy i-omans, jaki czytałem. Ariana nalety
dla mnie do najpiękniejszych typów kobiecyc\l, jakie poznałem. Przeszło 600 tys.
egzemplarzy nakładu jest znakiem zasłużonego sukcesu, jaki to przejmujące i szlac;hc }1e dzieło odniosło."

Każdy z prenumeratorów „Prawdy",
figurujących Jl.a mcie prenumeratorów
może otrzymać jedną z tych książek,
według własnego wyboru
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Chciałoby się dostać

czło:

wieka poważnego i posiadającego pieniądze.
Chyba doktór Wurcel?
W urcel był niezłym szachistą, ależ nie!
Po dniu dzisiejszym - to wprost śmieszne,
niemożliwe. I doktór N'agi pośpiesznie odpę
dził brzydkie myśli (bardzo nie lubił brzydkich myśli) zabierając się do czytania gazety, którą nawiasem mówiąc, właśnie przy' niósł mu pocztyljon.
Zaledwie rozwinął gazetę, gdy wzrok ie·
go padł na następujące ogłosze.nie:
„Niniejszem zawiadamiamy czcigodnych
panów szlachtę, doktorów, radców i inny~h
obywateli miasta Pragi, że jutro w dniu Mikulasza na zabawie ludowej w Winnicach
Królewskich we własnem pomieszczeniu
słynny automat szachowy Mefistofeles, grający bez pomocy człowieka, zapomocą samego tylko mechanizmu, wykonanego przez
słynnego Doktora fizyki Uniwersytetu Li~
bońskiego, Martina, grać będzie z każdym,
kto się zgłosi, niezależnie od jego wprawy o
dowolny zakład od 20 pfeni.gów do 20 guldenów według życzenia.
Automat Mefisto stanowi cud nauki i
przed grą, c~lem przekonania się o nieohec. ności człowieka, moźe być zbadany przez otwarde całego mechanizmu, lub drogą przebicia szpadą w różnych miejscach.
Pozostaję z najgłębs•zym szacunkiem właściciel automatu doktór Sangwini, czło
nek perskiej Akademji Umiejętności oraz or,
deni Lwa i Słońca".
- „Weroniko" - zawołał doktór Nagi „jutro idziemy z tobą na zarbawę do Winnic
Królewskich. A teraz idź otwórz drzwi,
gdyż słyszę, ze puka doktór Wurcel i podawaj jedzenie",
W $Zystko powiedziane i przeczytane
przez doktora Nagiego było także cudem,
gdyż czcigodny doktór nigdy nic chodził w
dniu Mikulasza na zabawę do Winnic Królewskich, ani do miasta Pragi, nigdy nie przyjeżdżał automat, grający w szachy, ale ten
cud się nie liczy, choć bardzo ździwił piękną
Weronikę.

Nr. 31
Otworzyła drzwi doktorowi Wurclowi,
który przywitał ją w S>posób bardzo serdec~
ny, dozwoliwszy ucałować swą rękę i pocałowawszy ją w ciemię. Podczas tego właś
nie pocałunku, Weronika zauważyła, że wiei
ki, czarny krawat doktora Wurcla jest czemś
oblany i po zapachu poznała, że to piwo.
Zresztą, nie wyciągając stąd żadnych wniosków (one przyszły później same} Weronika
z przymusem uśmiechnęła się do gościa; pośpiesznie przeszła do kuchni i wzięła się do
gotowania naleśników z powidłami ze śliwek,
ze smaku których dumną była nietylko ona,
lecz także sam doktór Nagi. Przedtem postawiła na stole schab z kapustą i kluskami.
Posiłek dwu starych przyjaciół odbywał
się tego dnia w nastroju pewnego napręże
nia. Doktór Wurcel wciąż będąc pod wraże
niem niezwykłego posunięcia (nie bacząc na
to, że już dwakroć usłyszał za nie „durnia"
w okolicznościach niewyjaśnionych) pozwolił
sobie dotknąć nieostrożnie gry szachowej doktora Nagiego przy pierwszym kuflu piwa
pilzeńskiego nie doczekawszy się jeszcze flekowskiego i naleśników z powidłami. Doktór Nagi, skrępowany stanowiskiem gospodarza, nie mógł odpowiednio zareplikować
i rzekł tylko: „A jednak mata dał mi nie
pan" - Przez grzeczność i gościnność nie
wspomniał o wypadku z koniem i tylko bardzo uważnie popatrzał na doktora, przyczem
z przerażeniem zauważył, że krawat jego jest
czemś zlany.
Rozmowa urwała się już zupełnie, gdy
Weronika wniosła półmisek z dymiącemi naleśnikami. Obaj starzy siedzieli zasępieni i
obaj szczerze się ucieszyli z pojawienia się
W eroniki, które rozproszyło ciężki nastrój.
- „Weroniko" _ rzekł doktór Wurcel:
11pani jest tak godną panną i gospodynią, że
ja z upoważnienia ojca pani, wycałuje pani
obydwa policzki, równie piękne, jak naleśniki pani".
Weronika, jak właśnie przystoi godnej i
uczciwej pannie, zawstydziła się, prędko postawiła półmisek z naleśnikami na stół, zaAch!
słoniła twarz fartuszkiem zawołała:
N~e, nie!" i uciekła do ku~hni. gdzie n~tychmiast przypomniała sobie Bolesława i zaczęła wycierać łzy. Ale wypadek ten i dowcip
doktora Wurcla naprawiły nieco stan rzeczy
przy stole i rozmowa między przyjaciółmi
poczęła się nanowo kleić.„
- „Tak, moja Weronika istotnie jest godną panną" - rzekł doktór Nagi, przysuwając do siebie kufel z ciemnem flekowskiem
piwem: „pragnąłbym, by wyszła zamąż godnie, za godnego człowieka i dobrego szachistę. Do rzeczy mówiąc, wielce czcigodny
doktorze" przerwał doktorowi Wurclowi,
który zamierzał coś rzec i nie zdążył zacząć" - czy doktór czyt ał dzisiejszą gazetę
i czy wie, że jutro na zabawie w Winnicach
Królewskich produkować się będzie słynny
automat Mefistofiles, grający w szachy, jak
nikt na świecie? Cóż pan powie na to? Co
do mnie, to jutro udaję się z Weroniką na zabawę i spodziewam się położyć kres jego
ni ezwyciężalności" .

- „Tak, tak i ja również; sądzę, że on
jeszcze nie zna mego posunięcia" pośpiesznie
odrzekł doktór Wurcel i znów przypomniał
sobie Weronikę. Postanowił natychmiast
przystąpić do rzeczy.
- •„Niech mi pan powie, drogi i poważa
ny doktorze Nagi, wszak znamy się wzajemnie chyba tak dobrze, że wolno mi zwrócić
się do pana z takiem zapytaniem: co pan powiedziałby, gdybym ja poprosił pana o rękę
jego córki?"
Doktór Nagi, zaskoczony temi oświadczy
nami, rozgniewał się. Gniewał się już za to,
że doktór W urcel cały czas mu przypominał
o swem posunięciu, a te niespodziewane oświadczyny jeszcze bardziej go rozgniewały.
Obawiał się tej chwili, ponieważ rozumiał,
że z zamążpójściem córki zniknie miły. spo·
kój i ciepło z jego domu. Właściwie nic nie
mógł zarzucić doktorowi Wurclowi. Z jego
punktu widzenia doktór Wurcel był idealnym narzeczonym dla córki - godnym czło
wiekiem i niezłym szachistą, a że już niemło
dy, to lepiej - przynajmniej nie będzie zdradzał żony i potrafi wychować ją w duchu pobożności i moralności. Lecz wyraźne przeczucie osamotnienia, grożącego mu po ślubie
córki i zarozumiałe przechwalanie się tem
dzisiejszem posunięciem... nastroiły doktora
Nagiego niechętnie przeciwko doktorowi
Wurclowi, dlatego odrzekł dość ostro:
- „ Odpo wiedziałbym, drogi i wielce szanowny doktorze Wurcel, że, po pierwsze pana krawat jest dziś jakiś mokry - czy, aby
nie za wiele pan wylał za kołnierz„. a po dru
gie , że chcę wydać moją Weronikę za dobrego szachistę. Gdyby pan naprzykład pokonał Mefistofelesa, to naturalnie wyraziłbym
swą zgodę".

- „Ja, ja go rozbiję jutro swem posunię
ciem!"„ . zawołał doktór Wurcel, gdy wtem
bol eś nie krzyknął i chwycił się za szczękę .. .
T a k stał się czwarty cud 5 grudnia 183 .. .
r~ku w ~tarem mieście Pradze, bo czyż to
• 01e cud, iż doktór Wurcel, żując naleśnik z
powidł&.m i, z łamał sobie ząb o jakiś twardy
przedmiot. który okaza~ się , rzecz dziwna,
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BOLIWJA
Z powodu powstania lndjan

1780 wybucha powstanie Inków pod dowództwem Tupaka Amaru. Po 2-ch jednak latach:
walki, powstanie zostało krwawo stłumione,
wódz jego Amaru - ścięty - i powrócono
do starego trybu życia.
Od chwili upadku powstania ludność wpadła w zupełną apatję i obojętnie odniosła się
do walki 0 niepodległość. Trwało to bez
przerwy od 1809 do 1829 r. Po uzyskaniu
niepodległości następuje okres szumnych „reform". Nadto 11 konstytucję", zabezpieczają
cą wolność osobistą, niezależność sądów i szereg innych praw - 0 których wartości czytelnik ~uropejski wie, co ma myśleć. Faktem
• jednak pozostało, iż straszliwy ucisk kraiowców nie zmniejszył się ani na jotę. Ucisk
ten _ i:iezwz ględny i niemiłosierny _ trwający liŻ do naszych dni _pchnął ich wreszcie
do insurekcji. Podobno odegrała tu swoją
rolę i propaganda komunistyczna. Powstanie
trwa i, jak słychać, objęło 200,000 Indjan, któ
rzy mordują białych, paląc i niszcząc ich
mienie. Jeśli zważymy, iż w całym kraju
i jest bardzo mało dróg, że długość linji kolejowej wynosi 80 kl., a telegrafu _ 290 kilo1
I mettów, to zrozumiemy, iż przy wzmiankowanych już trudnościach terenowych, wojska
rządowe nie prędko się uporają z czerwo~o
skórymi 1 0koszanami.

Niedawno doniosły telegramy o wybuchu wać w ostatnich chwilacłi tycia. Że obawy
powstania czerwonoskórych w Boliwji. Po- ich były aż nadto usprawiedliwione - dowowstańcy, ~brojeni bardzo pierwotnie, to w
dem kopalnie Peru, którego historja jest niełuki, tomahawki i lassa, zawładnęli południorozłącznie związana z historją Boliwji, w
! wemi prowincjami, okrążyli i wzięli do nie- których zginęło 8.285.000 lndjanl Prócz tych
woli kilka oddziałów rządowych i w chwili o- robót przymusowych rząd hisżpański nakłabecnej są panatni sytuacji. Co się tyczy dal- dał na każdego Indjanina 8 dolarów podatku,
szej działalności wojsk rządowych, to wobec , który ściągano z całą bezwzględnością. Prawniebywałych trudności terenowych, będą one
nie podatek obowiązywał jedynie mężczyzn
miały bardzo trudne zadanie do spełnienia. ' od lat 18 dp 55, lecz urzędnicy brali go do
Lecz krótkie wiadomości telegraficzne nie swej kieszeni zarówno od 15-letnich wyrostmówią nam nic ani o przyczynach powstania,
ków, jak i od 70-letnich starców. Troszcząc
ani o kraju, objętym pożogą buntu. Wobec się zaś chwalebnie o powiększenie ludności
tego, zajmiemy się nieco bliżej temi spra- ' kraju wydali Hiszpanie prawo, na mocy któwami.
rego musieli wchodzić w związki małżeńskie
Nado! 15-letni Indjanie i 13-letnie Indjanki.
Boliwja, czyli „Republika Boliviana", jest
I miar złego nie pozwolono krajowcom upraI )edną z tych republik Południowej Ameryki,
w Hiw których bezustannie wybuchają rewolucje, ; wiać ~ych pro~uktó~, ~tóre _podawano
ekspanteren
bo:vie?t
miec
chc1~no
s~panJl
r;iieza.dowoloi
wzniecane prz;z amb~tnych
Z te~o rowmeż. :V~glę?u za~~eh kondot1~row, w kt.orych krai~m t ludno- SJl g_ospodarcze1;
r~ęct. o_czywisc1e, ze t~~
kopalme
mkmęto
setą r~ądzą m_e pra_wa t kon~ty.tucia, lecz kapostępowame podziałało na ludnosc
okrutne
I prys 1ednostk1, sto1ący c~wilowo ni!; c_zele rozdrażnia1"ąco w nai·wyższym stopniu. W r.
L. R o-n.
władzy. Jest to olbrzymi, bo ob~1m~1~cy
1,388,700 kl. kwadratowych, szmat ziemi, ieszcze niezupełnie dobrze zbadany, pokryty
nieprzebytemi lasami i górami, .wśród których
często spotkać można wygasłe wulkany, jak
również słabo zbadane złoża srebra i złota. Z
roślin uprawnych doskonale udają się tu kaOdpowiedzi na pytania w numerze 36-ym.
20. Astronom poświęca się nauce o gwiazdach i ba-4
wa i kakao. Językiem panującym jest język
da prawa rządzące obiegiem gwiazd. Astrolog
rzyn:hiszpańs~i. Ludność, ~yznają.ca wi~rę,
1. Konkordat jest umową pomiędzy państwem
zajmuje się dociekaniem jaki wpływ wywierają
sko-katohck~, s~łada się ,z mieszkai;icow H,i:
a kościołem, ustalającą kompetencje władzy
gwiazdy na losy ludzkie i stara się dowieść istszpan,_ . In~ian 1 mur~ynow. Trzecia cz5sc
świeckiej i duchownej wewnątrz państwa.
takiego wpływu.
nienia
w
zas
reszta
1 ludnosc1 mieszka w miastach 2. Pszczoła ma pięć ócz, mianowicie dwoje ócz
a·i. Alibi jest słowem łacińskiem i oznacza „gdzie·
o:ałych wsia,ch, w szałasach 1':1b pod go!e~
dużych siatkowych i troje ócz czołowych,
indziej". Dowieść swego alibi, znaczy dowieść,
I ru;bem .. Pr?cz. t1:1bylców In~1ai:: w B?h_w11
3. Było dwuch sławnych Willi~mów Szekspirów.
przestępstwa
jakiegoś
spełnienia
że w czasie
~otom~ow1e mewolmkow:
I\ mieszkają ~owmez
Drugi był angielskim sławnym kompozytorem,
było się gdzieindziej.
murzynów 1. Guaram, kt?rzy pr~y~ę.dr~wah
urodzonym w roku 1849 w Croydon, który zdoze wschodmego Paragwa1u t osiedhh się w
22. Rodzaj kaszy, używany do sporzl\()zania legu•
królewskiej
był światową sławę jako dyrygent
doli?ach. W.e~ług stopni~ .rozwoju d~ielimy
min.
akademji muzycznej w Londynie.
Indian na dz1k1ch, półcywihzowanych t cywt23. Sekta Mormonów w Stanach Zjednoczonych.
4. Volt jest jednostką miary napięcia energji eleklizowanych. Dzicy Indjanie, których liczba ma
24. Lady Jane Gray, siostra Henryka VIII, króla an•
trycznej, pochodzi od słynnego włoskiego fizyka
I sięgać 250,000, koczują we wschodnich poła
gielskiego. Gdy miała szesnaście lat Z-Ostała wyVolty - amper jest jedno$Łką siły prądu elekl ciach kraju, napadając wsie i uprowadzając
przez 9 dni.
rządy
zamąt i sprawowała
dana
trycznego, pochodx.i od słynnego fizyka francu·
stamtąd ludzi i bydło *). Półcywiłizow•mi
Rok p6źniej została stracona, jako ofiara ówskiego Ampere.
są plemiona Majosów i Kiczugosów, którzy
czesnych walk religijnych.
5. lncunabula jest słowem łacińskim i oznacza ko.
zachowali resztki cywilizacji, zaszczepionej
Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn,
Ziemia,
25.
nazywa się stare druki.
Inkunabułami
łyskę.
im przez Je.z:uitów w XVII wieku. lndjanie
Jest więc osiem planet, a nie
Neptun.
i
Uran
sporządza
druki
gdy
okresu,
tego
z
pochodzące
cywilizowani - to Inkowie, potomkowie daw
siedem, ponieważ ziemia jest także planetą.
pierwszego
z
czyli
„kołyskowym",
sposobem
no
nych władców i twórców świetnej kultury tecząsteczkami
okresu po Guttenbergu.
26. Elektrony są najdrobniejszymi
go kraju, którzy pierwsi zetknęli się z Hiszpaenergji elektrycznej, o wiele mniejsze od ato6. Nie grani~ z morzem: Luksenburg, Szwajcarja,
nami i boleśnie odczuli na własnej skórze ich
mów. Do niedawna za najdrobniejszą cząstkę
Austrja., Lichtenstein, Czechosłowacja i Węgry.
misję kolonizatorską. Zaznaczyć wypada, że
materji, którą niepodobna już podzielić, uważano
Hiszpanje w stosunku do ludów podbijanych
7. W Chinach, Anglji i w starożytnym Rzymie wę
atom. Najnowsze badania wykazują, ż:e atom
odznaczali się niesłychaną krwiożerczością i
giel znany był od najdawniejszych czasów. Pier-

I

!

l

umysłowa

Gimnastyka

'I

okrucieństwem. Ich postępowanie odbiło się
głośnem echem w literaturze światowej i dało

asumpt wielkiemu romantykowi francuskie
do napisania pięknego
I wiersza p. t. „Les raisons de Monotombo",
którego treść oparta jest na prawdzie historycznej. Monotombo - to nazwa góry wulkanu, która ze zgrozą opowiada o krwawych ofiarach ludzkich, składanych przez tuziemców na ołtarzach pogańskich. To też, gdy
ujrzała ludzi białych, przewyższających tubylców swą kulturą, ucieszyła się, sądząc, iż
teraz wreszcie ofiary z ludzi - ustaną, lecz
omyliła się srodze, gdyż krew ludzka polała
się jeszcze obficiej. I oto gdy Hiszpanie udali się procesją na górę, która, według powszechnego mniemania, była wygasłym wulkanem, by ją, zwyczajem swoim, ochrzcić, ta,
widząc przed sobą sprawców przelanej krwi,
1 zapałała straszliwym gniewem: krater jej się
ożywił nanowo, zionąc dymem, ogniem i strumieniami lawy. Z procesji nie pozostało nawet śladu - i do dziś dnia Monotombo nie
jest ochrzczona.
Poezja nie odbiegła prawie wcale od rzeOd chwili podboju kraju przez
czywistości.
Hiszpan w XVI wieku - z tubylcami obchodzono się nie wiele lepiej, niż z bydłem, Kraj owcy robili dla zwycięsców wszystko: dobywali złoto z kopalń, uprawiali ziemię, paśli
, stada i spełniali wszelkie posługi domowe. Za
I bicz boży uważali tuziemcy t. zw. mitu, t. j.
Każdy czerwo1 coś w rodzaju pańszczyzny.
nuskóry obowiązany był przepracować cały
j rok u właściciela kopalni lub obszarnika, któI ry nuał prawo brać do pracy ln~ijan, zami2szkałych w jego okręgu. I tak np. w P0tozji
(!~den z departamentów Boliwj :) pracowało
na prawach mitu 12.000 krajowców. Pracy
w kopalniach krajowcy bali się do tego stopnia, iż wyciągnąwszy los (ponieważ szli tylko
wylosowani) udawali się na miej sce pracy
tak - jak na śmierć, zabierając ze sob ą żonę i dzieci, z któremi nie chcieli się rozsta-

l mu Victorowi Hugo

I

składa się

wsze dokumenty, wspominające o węglu jako o
materjale opałowym datują w Anglji z 9 stulecia,
w Niemczech z 11-go stulecia, w okręgu Ruhry
z 14-go stulecia. W 12 -ym stuleciu węgiel był
już artykułem handlu.
8. Nazwa szczepu południowo-amerykańskich Indjan, znanych z tego, że w wargach i muszlach
usznych noszą szerokie krążki drewniane jako
Portugalczycy, którzy pierwsi puybyli
ozdobę.
do ostępów botokudzkich przyrównywali te kr,.
żki do szpuntów od beczek, które w 5wojej mowie nazywali „botoques". Stąd pochodzi przezwisko botokuda, używane dla określenia czło.
wieka niekulturalnego.

1

'

natomiast zęby
słoń nie zmienia nigdy,
trzonowe, z których tylko po jednym posiada w
Przy
każdej połowie szczęki zmienia co 10 lat.
słoń sześciokrotnie
przeciętnym wieku 70 lat,
dostaje nowe trzonowe zęby.
12. Eeremitaż jest byłym carskim pałacem w Petersburgu, który od wielu lat zamieniony został
na muzeum, mieszczące jeden z najbogatszych
zbiorów arcydzieł sztuki na świecie .
i3. W Ajaccio na Korsyce,

1

'

1'

i

do-

Nauka o elektronach jest najnowszą gałęzi'
nauki i mieści w sobie jeszcze bardzo wiele
szczegółów i możliwości niezbadanych.
27. W roku 1861. Zbudował go Filip Reis.

PYTANIA NOWE.
Komu zawdzięcza Ameryka swoją nazwę?
Co oznacza słowo spleen i skąd pochodzi?
Czy Don Juan jest postacią historyczną?
Co to jest znak wodny?
Skąd pochodzi określenie „czerwona nitka" {np.
W całej tej sprawie, ja „czerwona nitka" ciągnie
się ślad„. i t. d.)
6. Jakie było właściwe nazwisko Moliera, a jakie
Voltaire'a?
7. Kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze infla.
•
cyjne?

1.
2.
3.
4.
5.

Kłów

l4. Cynamon jest produktem drzewa cynamonowego, nie jest jednak owocem tego drzewa, lee.z
;
jego korą. Drzewo rośnie w krajach podzwrotnikowych.
!
' 15· Amazonka, której długość wynoi;i 5.340 km.
16· Synod jest zgromadieniem dostojników duchownych odbywanem w sprawach kościoła lub religji.

krążą

ca. Jeżeli ciało jakieś znajduje się w stanie
równowagi chemicznej i elektrycznej, czyli w
stanie normalnym, elektrony krążą w sposób
normalny, jeśli w krążeniu elektronów następują
zaburzenia, oznacza to, że ciało podlega jakimś
reakcjom.

9. Indje zachodnie - to nazwa grupy wysp w pobliżu wschodniego wybrzeża Ameryki środkowej.
Wyspy te nazywa się Indjami zachodniemi, poznalazłszy
nieważ pierwsi odkrywcy Ameryki,
i:ii odkryli nowi\
sądzili,
się na tych wyspach,
drogę do Indji i przybyli do brzegów Indji.
10. Mont Everest w Tybecie (8,840 m.)-

11.

z grupy elektronów, które

ok~ła jądra naładowanego elektrycznością pozytywną, podobnie jak planety krążą dookoła słoń

8. Co to jest prototyp?
9. Co to jest autodafe?
i

l
I

10. Kiedy wynaleziono lampę nafto ·· •
11. Co to je$t osoba prawna?
12. Co to jest atawizm?
13. Kto odkrył bakcyla suchot?
14. Co to jest śpiew gregorjański 1
15. Jak wielka jest mila morska?
16. Jak nazywa się na jbardziej znany obraz Leonu-.
da da Vinci i gdzie się znajduje?
17. Dokąd musiałby s ię ud a ć człowiek, którego wysyłamy tam „gdzie pieprz rośnie"?
18. Ile czasu potrzebuje chrabąszcz, aby się rozwi-

17. Noc z: 24 na 25 sierpnia 1572 r., w której wynąć?
bu c hła rzeź protestant ów w Paryżu i wielu innych miastach Francji. Tej nocy omal nie za- 19. Od kiedy posiada Europa p ieniądz papierowy?
mordowano także i króla Henryka. IV. Urato- I 20. Co to jest papier czerpany?
wał się w ten sposób, ie niezwłocznie w ciągu
21. Przy jakiej sposobności gęsi uratow ały kapitol?
tej samej nocy przeszedł na katolicyzm. Wy22. Co to jest pleonazm?
rzekł wówczas słynne po dzie:i dzisiejszy zda nie:
23, Co to jest nauka empiryczna?
bynajmniej nie pestką ze śliwki, jak pr zy„Paris V il ut une messe ... " - Paryż wart jest je- 21. Jakie zwierzę potrzebuje dziennic tyl e pok armu
puszczała Weronika i doktór N agi, lecz tym
dne j mszy
ile samo waty?
samym koniem, którego w zajeźd z ie podniósł
ż ył w szóstem stuleciu p o Chrystusie.
Mahomet
18.
25. Co to jest klan?
z szachownicy i nie zd<1_żj ł post awić bm,
I 19, P rot uberancje są to p łomie nne języki rozchogdzie zamierzał?
Odpowi edzi w numerze na s tępnym, t. j. 38-mym.
a widoczne
sło n ecznej,
dząc e ~ie:; od tarczy
J
{Dok. nast.).
słońca.
nia
e
mi
ć
za
czasie
w
zawsze
-.::· L :···" :·hi.l

--
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września

„PRA WDA", dnia 11
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WYDZIAŁ

nµejska 8. Właściciel Jakub-Mendel Cwilling, zam.
, w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 10. Intercyzy nie

REJESTRU HANDLOWEGO

SĄDU OKRĘGOWEGO

W

Nr. R. 2674, ustalona została między wspólnikiem
.Mordka-Mendlem Cwajgenhaftem i jego toną wspólDo Rejestru Handlowego w Lodzi Działu A i B wnieność dorobku i wyłączność majątku.
siono następujące wpisy za Nr. Nr.:
Nr. 11318/A. „Blask, właściciel Salomon BraNr. 11307/A. ,,Moszek Torenberg". Wyrób ma- werman". Wytwórnia luster. Firma istnieje od 1-go
tlufaktury. Firma istnieje od roku 1925, Łódt, Piotr- lipca 1927 roku, Łódź, ul. Zawadzka 18. Właściciel
kowska 74. Właściciel Moszek-Hersz Torenberg, za- Salomon Brawerman, Konstantynowska 18 w Łodzi.
Intercyzy nie zawarł.
mieszkały w Łodzi, przy ulicy Konstantynowskiej 19.
Nr. 11319/A. „Abram-Josek Kon". Wyrób bie'
Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11308/A. Chaim Wolfman-Bojman". Sprze- lizny. Firma istnieje od 1 stycznia· 1927 roku, .Łódt,
ulica Pomorska 4. Właściciel Abram-Josek Kon, za.
daż skór. Firma istnieje od 1 lipca 1927 roku, Łódt,
Drewnowska ·2. Właściciel Chaim Wolfman-Bojman, mieszkały w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej 4. Interzamieszkały w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 2. In- cyzy nie zawarł.
tercyzy nie zawarł.
1 Nr. 11320/A. „Izrael-Elja Ber,er". Drobna
Nr. 11309/A. „Księgarnia Literacka, właściciel sprzedaż resztek cajgowych b~wełnianych. Firma
istnieje od 1 lipca 1927 roku, uL Konstantynowska
Stanisław Ochman", Firma istnieje od 1 lipca 1927
roku, Łódź, Nawrot 8. Właściciel Stanisław Oc.h- Nr." 90 w Łodzi. Właściciel Izrael-Elja Berger, zam.
przy ulicy Konstantynowskiej 90 w Łod&i. Na mocy
man, zamieszk~ły w Łodzi, przy ulicy Kątnej Nr.
aktu iBtercyzy zeznanego przed notArjuszem Kazilnkrcyzy nie zawarł.
Nr. 11310/A. „Omega, właścicielka .Matla Chy- i mierzem Rokossowskim w Zduńskiej Woli dnia 7-go
, łrańska". Wyrób łóżek polowych. Firma istnieje lutego 1.927 roku Nr. Rep. 513, ustaloną została mię
oc 1 czerwca 19.27 roku, Łódź, Juljusza 4. Właści- dzy właścicielem firmy, a jego żoną wyłączność macielka Matla Chytrańska, zamieszkała w Łodzi, przy jątku i wspólność dorobku.
Nr. 11321/A. „Chil BaJzer". Sprzedaż drzewa
ulicy Sienkiewicza 37. Intercyzy nie zawarła.
1I opałowego i bu~owlanego. Firma istnieje od 1926 r.,
Nr. 11311/A. „Cychtiger i Lewi". Wyrób
Firma istnieje Łódź, Brzezi11sKa 81. Właściciel Chil-Majer Bajzer,
sprzedaż towarów manufakturowych.
od 1 lipca 1927 roku. Siedzibą spółki jest m. Pabja- 1 zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Narutowicza Nr. 29.
nice, ul. Tuszyńska 45 (wyrób) i m. Łódź, ul. Piotr- Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11322/A. „Nusen Lajb Boms". Fabryka takowska 19 (sprzedaz), Właściciele: Icek Cychtiger
i Moszek Lewi, zam. w Pabjanicach: pierwszy przy i sieml sznurowadeł. Firma istnieje od 1 kwietnia
ulicy Warszawskiej 37, a drugi przy ulicy Zamkowej ' 1927 roku, Łódt 1 Pomorska 49. Właściciel Nusen. Nr. 24. Spółka firmowa. Czas trwania spółki okre~ ~ Lajb Boms, zamieszkały w Ło'dzi, przy ulicy Poniorślony został na 4 lata z automatycznem czteroletniem 1 skiej 49. Na mocy aktu zeznango przed 'notarjuszem
przedłużaniem. Zarząd nalety do obu wspólników. j Stefanem Kornem w Łodzi dnia 22 kwietnia 1927 r.
Weksle, przekazy, czeki, żyra (indosy) i wszelkiego i Nr. Rep. 970 została ustalona między· właścicielem
rodzaju zobowiązania podpisują obaj wspólnicy· łącz- . firmy i jego żoną wyłączność majątku i wspólność
1
nie pod· stemplem firmowym. Do podpisywania ko- dorobku.
Nr. 11323/A. „Mozes Nomberg". Drobna sprzerespondencji, podań, pełnomocnictw adwoka~ki~h i
wszelkiego rodzaju dokumentów, nie zawierających i daż galanterji. Firma istnieje od 1 kwietnia 1927 r.,
Piotrkowska 39. Właściciel Chaim-Mozes
treści zobowiązania, upowazruony jest każdy ze I Łódź,
wspólników samodzielnie i każdy Ż nich oddzielnie l Nomberg, zam. w Lodzi, pr:r;y ulicy Kiliń.skiego 44.
ma prawo odbierać towary, pieniądze, dokumenty, I Na mocy aktu zeznanego przed notarjuszem Kazi,
listy pieniężne, korespondencję zwyczajną, poleconą / mierzern Rossmanem dnia· 30 listopada 1926 toku
i wartościową, przekazy i przesyłki. Na mocy aktu Nr. Rep. 3479 została ustalona między właścicielem
zeznanego 23 stycznia 1919 roku R. Nr. 269, przed firmy i jego żoną wył11czność mająłku i wspólność
notarjuszem Kosińskim w Łodzi ustalona została mię- dorobku.
Nr. 11324/A. „Jaker Kompel", Sprzedaż naezyń
dzy Cychtigerem i żoną jego Rywką z Hercków wykuchennych. Firma istnieje od 1923 roku, Łódt, ul.
łączność majątku i wspólność dorobku. Lewi interRzgowska 7. Właściciel Jaker Kompel, zamieszkały
cyzy nie zawarł.
Nr. 11312/A. „Bacharjer i Pacanowski". Handel w Łodzi, przy uli~y Nowo-Zarzewskiej 18. Intercyzy
nie zawarł.
manufakturą. Firma istnieje od 1 lipca 1927 roku,
Nr. 11325/A. „Abram Asz", Wyrób towarów
ł.ódź, Ogrodowa 3. Właściciele: Moszek Bacharjer,
półjedwabnych.. Firma istnieje od 1 sierpnia 1927 r.,
ł.ódź, Cegielniana 5 i Henoch Pacanowski, przy ulicy
Cegielnianej 8 w Łodzi, Spółka fir111owa. Czas trwa. · Łódź, Podleśna 14. Właściciel Abram-Jakób Asz,
nia spółki roczny z automatycznem rocznem przedłu- zamieszkały w Lodzi, przy. ulicy Juljusza 5. Na ~ocy
żeniem. Do podpisywania weksli i tyr upoważnieni . aktu zetnaneg.o przed notarjuszem w ł.od~i Kazimiesą wspólnicy każdy samodzielnie pod stemplem fir- I aem R~ssn1anem dnia 19 marca 1927 roku została
mowym i każdy z nich ma prawo kwitować z odbio- 'i ustalona między właścicielem firmy i jego żoną
ru pieniędzy, udzielać pełnomocnictwa adwokatom. łllczność majątku i wspólność dorobku.
Nr. 11326/A. „Binem Heller", Szwalnia damIntercyz wspólnicy nie zawarli.
skiej bielizny. Firma istnieje od 1 lipca 1927 roku,
Nr. 11313/A. „Karol Werczycki". Pończoszar•
nia mechaniczna. Firma istnieje od 1 lipca 1927 r., Łódź, Narutowicza 35. Właściciel Binem Dawid
Heller, zamieszkały w Łodzi, przy ulicy PiotrkowWłaściciel Karol W erczycki,
Łódź, Piotrkowska 75.
skie 114. Na mocy aktu zeznanego przed notarjuzamieszkały w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 75.
szem Janem Krzemieniewskim w Łodzi dnia 19-go
lntercyzy nie zawarł.
Nr. 11314/A. „Ksyl-Aba Frydman". Sprzedaż czerwca 1926 roku Nr. Rep. 2349 została ustalona
resztek bawełnianych. Firma istnieje od 1 stycznia ! między właścicic;lem firmy i jego żoną wyłączność
1927 roku, Łódź, Wschodnia 31. Właściciel Ksyl- majątku i wspólność dorobku.
Nr. 11327/A. „Kajla Rabinowicz". Sprzedaż gaAha Frydman, zam. w Łodzi, przy ulicy Wschodniej
lanterji i zabawek. Firma istnieje od roku 1926,
Nr. 31. Intercyzy nie zawarł.
Nr, 11315/A. „Gustaw-Edward Ruppert", Ks~ę- Łódź, Andrzeja 13. Właścicielka Kajla Rabinowicz,
garnia. Firma istnieje od 1 października 1924 roku, zamieszkała w Łodzi, przy ulicy Andrzeja 13. Intercyzy nie zawarła.
Właściciel Gustaw-Edward RupŁódź, Główna 21.
, Nr. 11328/A. „Icek-Wolf Kaczka". Sprzedaż topert, zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Nawrot 72.
warów manufakturowych, bawełnianych i wigonjoIntercyzy nie zawarł.
Nr. 11316/A. „Ene, właścicielka Cecylja Likwe~- wych. Firma istnieje od . 6-go sierpnia 1927 roku,
man". Ręczna fabryka w'yrobów dzianych. Fil-rąa Łódź, Piotrkowska, 33. Właściciel Icek-Wolf Kaczistnieje od 1 lipca 1927 roku, Łódź, ul. 6-go Sierp~ia ka ,zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej 13.
Nr. 2. Właścicielka Cecylja Likwerman, zamieszkała Na mocy aktu zeznanego przed notarjuszem Alekw Łodzi, przy ulicy Wschodniej 74. Prokurentem fir- sandrem Smolińskim w Łodzi dnia 12 maja 1926 roku
my jest Natalja Wolbergowa, zam. w Łodzi, przy ul. Nr. Rep. 530, została ustalona ' między właścicielem
firmy 'i jego żoną wyłączność majątku i wspólność
Ewangelickiej Nr. 5. Intex:cyzy nie zawarła.
Nr. 11317/A. ,,Jak6b Kutner i S-ka". Prowa- dorobku . .
Nr. 11329/A. .,Icek Szydłowski". Drobna sprzedzenie pończoszarni. Firma istnieje od 1 sierpnia
1927 roku w Łodzi, przy ulicy Narutowicza Nr. ·34. daż firanek krajowych i kołder. Firma istnieje od
Właściciele: Jakób Kutner, zam. przy ulicy Gdań- f roku 1924, Łódź, .Nowomiejska 18. Właściciel Icek
skiej Nr. 31a i Mordka-Mendel Cweighaft, zam. przy Szydłowski, zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Wschoulicy Zgierskiej 13, obaj w Łodzi. Spółka firmowa. , dniej 19. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11330/A. „Lewek Salomonowicz". StolarTermin trwania spółki określony został do dnia 31
grudnia 1929 roku z automatycznem rocznem prze- . \ nia mebli. Firma istnieje od 1905 roku, Łódź, ulica
dłużaniem. Zarząd sprawami spółki należy do oby- 1 Wschodnia 66. Właściciel Lewek Salomonowicz, zadwuch wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy, zo- mieszkały w Łodzi, przy ulicy Wschodniej 70. Intercyzy nie zawarł.
bowiązania, weksle, żyra na wekslach, czeki, przeNr. 11331/A. „Naftali Gelblum". Farbiarnia za.
kazy, pełnomocnictwa, kwity zaliczeniowe, prokury 1
wszelkiego rodzaju, 11kty prywatne i notarjalne winny robkowa. Firma istnieje od 1927 roku, Łódź, ulica
Leszno 41 (dawniej Nr. 45). Właściciel Naftali-.Mojbyć podpisywane pod stemplem firmy przez obydwuch wspólników łącznie. Każdy ze wspólników żesz Gelblum, za111ieszkały w Łodzi, przy uITcy Nasamodzielnie ma prawo kwitować z odbioru pienię- rutowicza 47. Na mocy aktu zeznanego przed notardzy, towaru, oraz wszelkich wartości i wszelkiego juszem Janem Krzemieniewskim w Łodzi dnia 12...go
rodzaju korespondencji z instytucyj państwowych, stycznia 1926 r. Nr. Rep. 157 została ustalona między
komunalnych, urzędów celnych, kolei żelaznych, właścicielem firmy i jego żoną wyłączność majątku i
poczty, telegrafu, banków, osób prywatnych i praw- wspólność dorobku.
Nr. 11332/A. „Jakub M. Cwilling", Sprzedaż
nych. Na mocy aktu sporządzonego przed notarjuszem Stanisławem Kalusińskim dnia 30 lipca 1927 r. galanterji. Firma istnieje od 1926 roku, Łódź, Nowo-

I

48.1

I

I

„Zilberszpic i Nordwind". Wyrób
towa~ włókienniczych. . Firma istnieje od 1 stycznia 1927 roku, Łódt, Piotrkowska _44. Właściciele:
Mieczysław Zilb~rszpic i Lejzor Nordwin, zamieszkali
w Ł9dzi, pierwszy przy ul. Piotrkowskiej 117, a drugi
przy ulicy Lipowej 9. Spółka firmowa. Termin
trwania spółki określo.ny ;i;ostał do 1 grudnia 1927 r.
z automatycznem roczn~m pr~edłużaniem. Zarząd
Akcepty i wszelkiego
należy do obu wspólników,
rodzaju zobowiązania podpisują obaj wspólnicy łącz
i;iie,. żyra zaś, pn;ekazy i czeki podpisuje jeden ze
wspó,lników pod stemplem firmy i każdy z nich ma
prawo podpisywać i otrzymywać korespondencję
zwyczajną, poleconą, pieniężną, przesyłki, towary i
Na mocy aktów intercy.z ustalona została
ładunki.
między właścicielami firmy i ich zonami wyłączność
majątku i wspólność dorobku,
Nr. ·11336/A.

I

I

Nr. 11337/A. „Prussak i Frydwald". Fabrykacja
wyrobów trykotowych. Firma istnieje od 1 lipca
1927 roku, Łódź~ Aleje Kościuszki 38. Właściciele:
Henryk vel Chaskiel Prussak i Zelman Frydwald, zamieszkali w Łodzi: pierwszy przy ulicy W schodni ej
Nr. 74, a drugi przy ulicy Żeromskiego 25. Spółka
j firmowa. Czas trwania spółki trzyletni z automa. tycznem trzyletniem przedłużaniem. Zarząd należy
1 do obu wspólników. Weksle, przekazy, czeki, żyra,
umowy i wszelkiego rodzaju zobowiązania w imieniu
pod stemplem firmowym obaj
podpisują
spółki
I wspólnicy łącznie. Do podpisywania korespondencji,
j podań, faktur, pełnomocnictw i wszelkiego rodzaju
dokumenów nie zawierających treści zobowiązania
upoważniony jest każdy ze wspólników samodzielnie
i każdy z nich oddzielnie ma prawo odbierać towary,
pieniądze i należności oraz dokumenty, przekazy,
: listy pieniętne i korespondencję zwykłą, poleconą i
wartościow14;. Na mocy aktów intercyz ustaloną została między wspólnikami i ich żonami wyłączność
majątku i wspólność dorobku.

I
li

Paweł

Zielina.

Sundstrand

uniwersalna
maszyna do liczenia
dodaje, odejmuje,
ltinofy I dzieli·
amerykańska

sporządza

wykazy

ma pismo widoczne,

Józef

Leżon

Ł6df, Prze;azd 4, tel. 2·21
Przedstawiciel f. G Gerlach w Warszawie.

I

bez Jekarstwa i operacji. Pięćdziesiątdwuletnle do·
Wysyłam przepis za pobraniem pocztowem 6 zł . i porto 80 gr.

świadczenie.

IJ. QJlerzbO(IJSkl, s~~i~!f~y. 111111 Pomorze
I

tródła

zakup6w
dostaw dla przemysłu
Budowł!,!'!!! przedsiębiorstwa

PLAESCHK.E 8-cia, ŁcSdi, Nawrot 43/41, tcL 50-65.
Prz e d:Jiębiorstwo Budowlano-Sztukatorakie.
FRYDERYK STARK, L6di, Pomorska 37, teL 37-72.
Przedsiębiorstwo budowl. i mech, stolarnia.

CH. J. TYLLER,

Łodt,

Przeds i ębiorstwo .

Tramwajowa 11, tel. 14-79.
budowlane.

~lektrotechniczne pi'zedsifłblorstwa
„ELEKTRON" -

L6dź, Sienkiewicza 39, teL 24-41.

Najtańsze źródło

zakupu motor6w elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia.

Gumowe wyroby • azbestowe
„ENERGJA", Biuro Techniczne,

Łódt, Piotr•
kowska 56, tel. 14-33. l\rtykuły techniczne,
płyty, masywy do samochodów
węże,
ciic:iarowych, szc:r.eliwa, pasy, armatury
Klingera, ws:r.elkie wyroby gumowe i azbestowe oraz fibra.

Izolacje

kotłow 1

rur

PLAESCHKE B-cia, L6di, Nawrot 43/47, tcL S0-6S.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Sztukatorakie.

I

Obicia do masze

I

Redaktor i wydawca:

z niekrępującem wejsc1em
w okolicy Piotrkowskiej
(Narutowicza, Nawrot} najchętniej bezpośrednio od
gospodarza od 1. X. b. r.
Komorne za cały rok zgóry.
Oferty sub. „Gotówka" do
Administracji "Prawda".

Nr. 11334/A. „Fabryka Wyrobów Bawełnianych
Aji:enberg, Neuman i Rutenberg". Firma istnieje od
1-go marca 1927 roku, Lódź, Nawrot 10. Właściciele:
Abram Ajzenberg, Zalman Rutenberg i Dawid Neuman, zamieszkali w Łodzi: pierwszy przy ulicy NowoTargowej 9, drugi przy ulicy Pomorskiej 91, a trzeci
prŻy ulicy Kilińskiego 19. Spółka firmowa. Termin
trwania spółki określony został do 15 lutego 1929 r.,
poczem z automatycznem rocznem przedłużaniem.
~arząd należy do wszystkich wspólników. Weksle,
czeki, przekazy, indosy (żyra), pełnomocnictwa adwokackie, umowy i wogóle wszelkiego rodzaju zobowiązania w imieniu spółki, jak również pokwitowania z odbioru należności od klientów podpisują dwaj
wspólnicy pod stemplem firmowym, Do podpisywania korespondencji, podań, faktur i wszelkiego rodzaju dokumentów nie zawierających treści zobowią
zać, odbierania towarów, pieniędzy, przekazów, przelistów pieniężnych i korespondencji upowasyłek,
Na
żniony jest każdy ze wspólników samodzielnie.
mocy aktu iritercyzy ustaloną została między Dawidem Neumanem i jego żoną wyłączność majątku i
wspólność dorobku. Pozostali wspólnicy intercyz nie
zawarli.

l!

wf·

pokoju umeblownneuo

Nr. 11333/A. „Aleksander Neuman i S-ka". Fabrykacja i sprzedaż pończoch. Firma istnieje od 23
maja 1927 roku, Łódt, Piotrkowska 83. Właściciele
Aleksandęr Neuman, zam. w Ło.dzi, przy ulicy Zielonej 4, .Marta Busse, zam. we wsi Grzeszynie, gminie
Buczek, powiatu Łódzkiego. Spółka firmowa. Czas
trwania spółki określony został na pięć lat z automatycznem pięcioletniem przedłużeniem. Zarząd nalety do obydwuch wspólników. Wszelkie zobowiąza
nia, weksle, umowy i kontrakty notarjalne i prywatne winny być podpisywane przez obydwuch·
wspólników łącznie pod pieczątką firmową. Każdy
ze wspólników upoważniony _jest samodzielnie podpisywać indosy (żyra) na wekslach, plenipotencje są
dowe, korespondencję zwyczajną i pokwitowania.
Jak - równiet katdy z nich ma pra~o samodzielnie
inkasować wszelkie
odbierać pieniądze z banków,
należności firmy, kwitować z odbioru listów poleconych, przesyłek wartościowych, pienięż'nych i wszelkich ładunków oraz reprezentować i zastępować ~ir~
mę wobec władz i osób i prowadzić sprawy sądowe
firmy. Intercyz wspólnicy 'riie zawarli.

OGtOSZENm Nr. 21.

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

Poszukuję

zawarł.

ŁODZI

I

Nr-. 31

1927 r.

•:r.

114
RE•UI ALEUJ.NDER, ło6iit, W6lcaóaka
t•L 43.37, Obicia dla saa.rP&ków Schlrpa.
były urzędnik komunalny .
1 i prywatny, posiadający dobre świadectwa z kilkuletniej pracy biurowej, po· Papa I smołill
szukuje odpowiedniej posady w biurze, magazynie.
Laskawe 7głoszenl11: Białkowski, Smolice, poczta HENRYK LUBAWSKI i S-ka, ł.cSdź, uL Juljusza 24,
Grabów·lęczycki.
telefon 59-24, adres telegraficzny „Henlub".

Młodz

·1en·1ec

M. J. SCHE\RFF - Łódt, Konstantynowska 113.
tel. 37-05. Oddział Pl. Wolności 11, tel. 9-90.
J\UQUST OSKl\R TESCHICH, Łódź, Kilińskiego 68
tel. 68. Zawsze na składzie tektura smołow
cowa. smoła I masa sklejna.

.
CZY JUZ MACIE?
wszystkie
zażqdajcie

.M..

podręczniki

z

Pasy do maszyn

księgarni

ARCT

.

Nowy Świat 35.

r

REKUI ALEKIAND:&R, lo6dł, W61osdlka irr. 114
t•L 43·37. Pasy skórzant tra.nsm1sy.jne fa.brTki
„'l'eml•r i Szwed•" , w Warszawie.
1. SUDAK, Ł6d.t, Ceglelnlana J6 62, telefon 1·11
Wyrób nowych pasów I wszelka naprawa.

Ceny ogłosze0:

Strona ogłoszeniowa dzieli si~ na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne Z5 gr. za 1 milimetr
wysokości w jednej szpalcie. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
szpalcie. Drobne 10 gr. za .wyraz. Ogłoszenia w „Żr6dle Zakupu': 3 zł. za 2 wiersze, każdy nastE:pny wiersz 1 zł
I

Odbito w Drukarni ~aństwowej ,,_ Lodzi, ~iotr"ows~a ł!§.

51121

