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Mamy więc przed sobą klasyczny przy- ~!J.~Y.
kład opozycji bezwzględnej, nie biorącej pod
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własnego stanowiska, ale nawet interesów:
MAT.
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. wrazeme,
e seim s;wo!ą r własnego państwa: Klasyczny przykład opo- NASZE MONOPOLE PAŃSTWOWE.
a lr.y ą opozycy1ną
rządu zapędził się
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W, E. Zieliński,
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ANNA BESANT W WARSZAWIE.
Koi;istytu~ja przewiduje postawienie takiego
grywce pomiędzy rządem a sejmem zbliżamy
.,,,ro~ar zeruu t t aro ow, 1es moze mereJan Rozgórski.
wruosku .1 postanawia, że Sejm powinien być się do nieuniknionego mata, którego p~stawi alna, Jest zape.wne przedwczesna·w ob7cnych ·
zwołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej
.
d
·
k'
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łt
1
b
d
kt
I
warunkach
międzynarodowych,
AUTOMAT.
ale
mimo
to
J, Potiomkin,
u żo da .u ' powinna
·
1ezc
,, mam'fes t acy1ne
•
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przed upływem 14 dni od daty złożenia ta- rząd. Nl e o Ja te Ąos d5 wa u · k'
zna
poparcie
GIMNASTYKA UMYSLOWA.
a 1e d o ma~a, o poraz 1,
ą ame
całeńo
społe
'st
l k' .t
J t b0
ki.ego wniosku. Krótki ten termin, pozosta- przemocy,
zwołania nadzwyczajnej sesji było ze strony 1 • 6 k k' czen ~: po s 1e 60:
--~-----e~
kt,
w10ny Prezydentowi Rzeczypospolitej na -zwo sejmu pociągnięciem z rodzaju tych, które ' wiem rdo tepm lwkpo t ycełz~g;amcztne1, . okry J{R 0 NIKA LITERACKA.
- --łanii.: Sejmu wskazuje, że zgodnie z duchem
·
t
· t ll
·
. · wprowa za o s ę na w asc1we s anowłs o KRONIKA GOSPODARCZA.
czym gracz, racący rue y rn wiarę w swoie
· d
d
·
· · ·
k~nstytucji wniosek taki powinien być postazwycięstwo, ale nadzieję salwowania się z ho mtęk:ynagro klwd,. pociignk~ci7m, przy pomow10ny tylko w wypadkach ważnych, niecier- norem. Użyto najcięższej broni - bowiem ~Y. heto al ,z1emy da ze idna~zehręcke· ,na
r
ft'
MA4AWMłlMdł
piących zwłoki, gdy pierwszorzędne intereżądanie zwołania sesji nadzvrycza jnej w prze- dlC;ach 5 osun rnw · ~~ę zyn~\?wyc •ł tore
sy państwa w grę wchodzą i interwencja sej- dedniu prawie p;:zewidzianej w konstyiucji
· Należałoby życzyć, aby komunikat urzę 
o yc czas przewazrue nami terowa y.
mu zdolna jest odwrócić jakieś niebeŻpieczeń
. dowy o wynikach śledztwa w tej sprawie usesji
zwyczajnej,
musiało
wywołać
wrażenie,
•
•
*
st wo.
że chodzi doprawdy o jakieś nadzwyczajne
LIGA NARODÓW· nie jest tem czem by"ć . kazał się jaknajrychlej i by tym razem był
Prezydent Rzeczypospolitej spełnił swój powody, o sp.rawy najdonioślejszego znacze- powinna - daleką jest od tego ideału, który bez luk, nawet w tych miejscach, w których
konstytucyjny obowiązek: sejm został zwoła- nia - a okaże się, że dla broni tej niema a- przyświecał Wilsonowi - jest naprawdę może przyjdzie się pTzyznać do pewnych uny na nadzwyczajną sesję na dzień 13 wrze- municji. Sytuacja istotnie nie do pozazdrosz- , siedliskiem intrygi · międzynarodowej, jest chybień formalnych.
Pierwszą kategoryczną wiadomość o tern,
śnia. Nikt ani na chwilę nie wątpił, że dnia
czenia.
_
także naprawdę tylko ekspozyturą londyń
że
generał
Zagórski ży je, przyniosła warszaw
13 a najdalej 14 września sejm się zbierze na
Z natury rzeczy z<lener:wowanie czyni dal- skiej Downing-Street, na której utrzymanie
pierwsze posiedzenie nadzwyczajnej sesji, na sze postępy. I tak kwestją pierwszorzędnej składa się kilkadziesiąt narodów. Być te.t ska „Rzeczpospolita", dziennik, który wykaktórem wnioskodawcy wskażą i umotywują wagi uczyniono różnicę poglądów Prezyden- możę, i jest tak zapewne, że lepiej charakte- zywał najwięcej zainteresowania sprawą zniprzyczyny, które skłoniły ich do postawienia ta Rzeczy.pospolitej i Marszałków sejmu i se- · ryzują jej działalność autorzy sensacyjnych o knięcia g.enerała i niej e dną podał wiadomość,
wniosku, poczem ustalony będzie porządek natu na interpretację postanowienia konsty- kryminalnem zabarwieniu powieści i roman- I mogącą wywołać silne zaniepokojenie. Jeobrad sesji nadzwyczajnej.
tucji co do terminu zwołania nadzwyczajnej sów niż depesze i sprawozdania z jej .obrad, żeli . więc dziennik ten poręcza słowem hoswego wydawnictwa, że miejsce pobyM.inał 13 i 14- września i niet.y lko, ż~- sMm sesji senatu. Rzecz, która w razie istotnej niemniej jednak Liga Narodów istnieje i j~śli noru
b ł l
"'1 f potrzeby zwołania nadzwyczajnej sesji, s ta- I je8t naFzędziem wpływów i polityki wielkich tu generała Zagórskiego wiadome jest woj.
się me ze ra , a e nawet nikt nie umiał po- nowiłaby drobny szczegóJik _ przedmiot inmocarstw, to - kto wie - czy nie jest rów- skowym władzom śledczym, to trzeba mu
'Yiedzieć, ~iedy ~?g~le się zbierze .. W chw.i- terpelacji a nas~ępnie krótkiej dyskusji w ko- I nocześnie także i piętą achillesową tych m~ wie:i:zyć. Zresztą władze te tak jakby po·
li, gdy „Prawda 1dz1e pod prasę mezupełiµe
· „ k
d
tę wiadomość.
lil"zędowe infoi::m.acje podają, że data pierw- mlSJl onstyt.ucyjnej - uczyniono prze mio- j carstw, kto moż~ zaręczyć, czy "nierealny" twierdzały
Dla nas od pierwszej chwili wszelkie wer.
tem uroczystego demarche pp. Marszałków · wniosek z -należytym naciskiem złqżony .w
szego posie d zema · ustalona została na 19-go sejpiu ~senatu u Prezydenta Rzeczypospolitej, I Genewie, nie trafia ostrą strzałą gdzieindziej? sje o jakimkol~iek gwałde na osobie genewrześnia. Przekonywujących motywów wnio- Spodziewać się należy, że takich objawów
. REAKCJA, jaką wywołało złożenie pol- rała Zagórskiego nie wytrzymywały krytyki.
sku o zwołanie nadzwyczajnej sesji dotych- zdenerwowania będzie jeszcze więcej.
. skiej propozycji pokojowej w Genewie, po- Rządu nie można czynić odpowiedzialnym
czas nie uważano za stosowne ujawnić.
Wszystko to prestiżu sejmu w społeczeń- winna głęboko zastanowić każdego polityka ani za to, że „w biały dzień na Krakowsk iem
Takiego traktowania najważniejszych posta- \ stwie nie podniesie, _ przeciwnie,
sei'm polskiego, któremu na sercu leży powaga Przedmieściu w Warszawie" zginął generał
nowień konstytucji p rzez sei'm pow
_ ażnem na- czyni wszystk o,
aby
obalić
zarzuty, własnego państwa nazewnątrz i który bofał armji polskiej, ani za to, że śledztwo nie pozwać ni~ można. Widocznie bowiem sprad
d
dk
suwa się w tempie odpowiadającem zniecierwy, które skłoniły sejm do złożenia p. Prezy- ż~
t~ rzą
p~ac?je na
po opa- nad tern, że byliśmy zawsze tylko popychad t · R
l' ·
· kł
j
mem Jego- powagi 1 zdyskredytowaruem I dłem na arenie międzynarodowej, że częściej pliwieniu nietyle publiczności, ile partyj opo· en owi zeczypospo lteJ wruos u 9 zwo a- idei parlamentaryzmu. Dyskredytuje się ho- 1 zasiadaliśmy na ławie oskarżonych niż za sto · zycyjnych i ich prasy. Generał w cywilnem
nie nadzwyczajnej ~esji nie muszą być tak
·
· l k
b
bardzo pilne, jeśli _spoko1'nie można o cały ty- wiem sam o wie e s. uteczniej, niż y uczynić łem sędziowskim. Cała sesja wrześniowa 1 ubraniu ginie w tłu:r_nie tak samo jak każ dy
inny „cywil" i jeśli chce zniknąć, to bardzo
·
zgromad~enia Ligi stoi pod znakiem wnfosku
1 to potrafił największy jego przeciwnik. Sam
dzień przed~użyć termin konstytucyjny - nie 1 zapędza się w niesławnego mata.
polskiego - in-p.e sprawy zeszły na· plan dru- łatwo może to uczynić. Służba śledc za namuszą być tak bardzo ważne, jeśli dotych„
gi, a już zupełnie zmalały i zepchnięte zostały wet cywilna pozostawia u nas wiele do ży
*
*
~zas nikt nie umie powiedzieć o co właści
w, cień wszystkie przygotowane i wytoczone czenia, cóż dopiero wojskowa, _rozporządza
wie chodzi i z której strony grozi ' państwu to
NA SZKODĘ PAŃSTW A.
przeciw nam oskarżenia i zażalenia. I jeśli jąca o wiele niedoskonalszym aparatem
wielkie niebezpieczeństwo ; które tylko una- ,
środków. Jeżeli dzisiaj już wojskowym wła
TRUDNO POJĄC w jakim celu prasa, nawet gdzieniegdzie w Londynie, Paryżu, Ber ·dzom śledczym znane jest miejsce pobytu
tychmiastowa" interwencja sejmu uchylić mo .
linie czy w Rzymie usiłuje się dość lekko trak
że. Przeciwnie, coraz wyraźniej widać·, że' reprezentująca politykę Narodowej Demokra
generała, to opieszałości bynajmniej zarzutować wystąpienie Polski, to nie trzeba lupy,
cji
i
zbliżonych
do
niej
innych
partyj
polityczwogóle żadnego niebezpieczeństwa niema· i
cać im nie można.
nych, wyraźnie bagatelizuje, jeśli już nie wy- aby spostrzec, że pragnie się w ten sposób · Przedwczesne rozdmuchanie sprawy zniże tak samo, jak przeczekano tydzień, można
kpiwa akcji pokojowej, podjętej przez rząd ' zamaskować zakłopotanie i niepokój.
było zaczekać do zwołania sesji zwyczajnej,
Polska prowadzi politykę pokojową i pra- knięcia generała Zagórskiego do rozmiarów
przewidzianej przez konstytucję na paździer polski na terenie Ligi Narodów. Możnaby tajakiejś afery przez prasę stronnictw opozyki stosunek do tej akcji zrozumieć, gdyby te gnie pokoju. Jest członkiem Ligi Narodów i cyjnych przypisać należy temu, że u nas czę
nik.
ugrupowania reprezentowały polską ideolo- ma prawo domagać się głośno, . aby ta insty0 cóż. więc chodziło wnioskodawcom? gję imperjalistyczną, polskie tendencje eks- tucja spełniła swoje pokojowe posłannictwo. ~ciej niż gdzieindziej zgóry uważa się przeTrudno jest odpowiedzieć na . takie pytanie. I pansyjne, podobnie jak nacjonaliści niemiec- Ma ob_owiązek wskazać na to, że maluczko, ciwnika za głupszego od siebie i zdolne ~o
największego nonsensu. A to
Według wszęlkiego prawdopodąbieńs.twa cy reprezentują dążność do rewanżu za klęs a Liga Narodów stanie się instytucją, która sdoię popełnienia
później zawsze mści.
oni sami nie wiedzą, czego właściwie chcieli. kę w wojnie światow., dążność do odzyskania zamiast zapobiegać wojnom i konfliktom mię
Wiadomości, . p·rzenikające z kuluarów sejmo '. siłą zbrojną utraconych terytorjów dawnego dZyna:rodowym, udzielać będzie odpustów za
* *
wych i lokali klubowych, potwierdzają takie \ cesarstwa niemieckiego. U nas tak się jed- prowokację wojenną i przelew krwi.
LOTY PONAD OCEANEM.
Rząd polski za żadną cenę nie powinien
przypuszc.Zenie. Według tych wiadomości 1· nak złożyło, że obóz nacjonalistyczny jest o- ·
PO SZCZĘśLIWY~H przelotach .Lindberdopiero teraz odbywają się tam narady nad bozem najskrajniejszejszego pacyfizmu. Z ża zejść ze swego stanowiska orędownika potem, co właściwi~ począć z tą „nadzwyczaj- dnej bowiem strony nie pada tyle przestróg koju na terenie Ligi Narndów, bo Jylko w .tej . gha, Byrda, Chamberlma z Nowego Yorku do
ną" sesją; czem zapełnić tych kilka posieprzed „awanturami" ukraińskiemi, czy litew- '. roli zajmie i utrzyma należne Polsce stano- li Francji, względnie Niemiec, rozpoczęła się
,
serja prób nieudałych i katastrof. Zrozumiadze11, które jednak odbyć trzeba.
skiemi, nikt w tak jaskrawy.eh barwach ·nie· wisko międzynarodowe.
Bagatelizowanie
tej
akcji
rządu
i
natrząłe są przeto głosy, domagające się og łoszenia
Jeśli 'nawet wnioskodawcy pojmowali 1 maluje niebezpieczeństwa i katastrof, jakie
swój wniosek jako swego rodzaju demonstra-1 spadłyby na Polskę w razie sprowokowania · sanie się z niej w łonie własnego społeczeń- ' zakazu dalszych przelotów nad Oceanem
Atlantyckim.
cję przeciw nagłemu zamknięciu sesji po- jakiegokolwiek konfliktu wojennego, jak czy- stwa jest dziaianiem na szkodę państwa.
·•
•
•
W dzisiejszym stanie rzeczy dalsze próby
przedniej i jeśli nawet, podpisując wniosek, . nią to nasi politycy z obozu narodowego, nikt
przelotu z Ameryki na kontynent europejski
mieli zamiar zaraz na pierwszem posiedzeniu ' nie podnosi takich alarmów z powodu najpodjąć prace sejmowe w tern miejscu, w któ- ; drobniejszej wzmianki czy pogłoski o jakiemś SPRAWA GENERAŁA ZAGóRSKIEGO. lub z Europy do Stanów Zjednoczonych są
LICZNE OZNAKI wskazują na to, że w I najzupełniej bezcelową p t. gonią za rekordami,
rem przerwane zostały przez dekret Prezy- i wystąpieniu, przypominającem w najlżejszym
de1;1ta R~eczyposp?litej, zan;iykający poprze- stopniu „brzęk szabelki", jak prasa tego obo- najbliższych dniach zagadka zniknięcia gen. bezcelowem ryzykowaniem życia ludzkiego.
1
dmą ses1ę, to w międzyczasie w zamierze- 1 zu. Kto jak kto, ale właśnie ta prasa powin- Zagórskiego będzie wyświetlona. Pewnem : Lot Lindbergha dostar czył przekonywującego
niach tych wiele musiało się zmienić. Sły- na z entuzjazmem powitać wystąpienie mini- jest dzisiaj już to, że generał Zagórski żyje i I dowodu, · że przelot taki jest możliwy przy
chać bowiem, że istnieje nawet w łonie wnio- stra Sokala w Genewie, idąc-e wyraźnie w że wszelkie pogłoski, którymi niepokojono ! użyciu dzisiejszych aparatów lotniczych i dzimotorów. Ale dostarczył też dowoskoqawców tendencja, aby spraw, które mu- , kierunku uniemożliwienia wszelkich konflik- i opinję publiczną przez killq1 tygod.µi, wszel- 1 siejszych
1
siałyby nanowo zaognić stosunek pomiędzy t6w zbrujnych. Bo przecież nawet odrzuce- kie pogłoski, idące w tym kierunku, jakoby 1 du, że każdy samolot, który puści się w taką
rządem a sejmem nie poruszać, przynajmniej nie wniosku polskiego stwarza dla jego ini- generał Zagórski padł ofiarą jakiegoś _spisku, drogę, nie jest niczem innym jak tylko latają·
na pierwsz~ch posiedzeniach. I tak też pra- cjatorów moralny obowiązek prowadzenia I pogłoski, które poruszyły do żywego nawet ćym zbiornikiem benzyny, że zatem narazie
wdopodobme będzie. Poza okolieii:nościowy- polityki pokojowej. A że autorem propzy- I najbardziej zrównoważonych i przywykłych J?rzynajm1,1iej o zorganizmvaniu powietrznego
mi interpelacjami nic poważniejszego na pier- cji polskiej był Marszałek Piłsudski - poli- 11 do logicznego myślenia ludzi, były z palca transportu pocztowego i pasażerskiego mowy
wszem posiedzeniu sejmu się nie znajdzie.
j nąć:
tycy narodowi mogą głęboko z ulgą odetch- wyssane i nie były niczem innem jak tylk.o być nie może. Samolot, wybierając się w drowyprawy na Kijów, ani marszu na Kow- ! bardzo wdz~ęcznym . ok.o1icznościowvm
- j gę przez Ocean Atlantycki, zabierać musi tyle
•
•
•
no nie będzie.
.
benzyny i smaru, ile wogóle ciężaru unieść jest
I sobem walki opozycy1ne1.
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SPRAWY SPOŁECZNE ~ GOSPO"ÓARCZE POLITYKA WEWN~TRZHA I ZAGRANICZNA

J eteli więc nie czas jeszcze mowie o
poznawana stale była zagłuszana przez ha- I
zdrowych haseł nad zgubnemi, jeżeli
triumfie
Połaśliwe wrzask~ rozpętanej demagogji.
tej pierwszej w Polsce
powodzenie
nawet
doświad
dotkliwych
lat
więc
trzebowała
prawdziwie apolitycznej i czysto-gospod arczeń, zanim wyjść mogła z pozycji obronnej
i zwolna i stopniowo przechodzić do wyko- czej listy nie będzie jeszcze oznaczało zwynywania tej czynnej roli, jaką w życiu spo- cięstwa - to jednak bez żadnej przesady
powiedzieć można, iż ta pierwsza próba
łeczeństwa i państwa ma do odegrania.
wstąpienia w szranki walki wyborczej bez
Mimo jednak, że w ciągu kilku, a zwłasz obłudnej maski partyjno - politycznej i z odcza 3-ch lat ostatnich, przeniknęła do umy- krytem obliczem wyraźnie i tylko gospodarsłów szerokich sfer społeczeństwa, które na
czem, oznacza postęp wielki i epokowy. Ten
własnej skórze odczuło okropne skutki antyprzykład nie będzie mógł nie znaleźć naśla
gospodarczej i>oJityki sejmu i rządu, ciągle dowców, którzy zachęceni dowodem p0iwrojeszcze nieśmiało tyłko manifestowała swe . tu społeczeństwa do zdrowia szukać będą
słuszne uprawnienia, nie mając jeszcze dość
oparcia dla swej pracy i działalności w zbusiły na to, by w momencie decydującym łok- 1
dzonych zdrowych instynktach, zamiast b.uciami torować sobie drogę w tłumie zazdros- j dować na najniższych i przez to samo podnienej o swą niepodzielną władzę demagogji.
cać je i rozwijać.
Czyn został podjęty - reszta zależy od
Pierwsza próba w tym kierunku podjęta
i ich zdolności oderwania myśli
wyborców
list;
wśród
została dopiero w Łodzi, gdzie
tak czy inaczej, jawnie czy skrycie partyjno- l od ubocznych względów przekonaniow ych1
politycznie zabarwionych, znajdzie się jedna, ! wyznaniowych , narodowościowych, i ubicia
z której przemawiać będą do wyborców gościńca dla myśli gospodarczej, która jedywspólnie przemysł i rzemiosło, zatem nieska- ( nie umocnić może podstawy naszego pań
żona żadnem zabarwieniem partyjnem myśl I stwowego rozwoju, rozkwitu i potęgi.
~. B.
gospodarcza.

.tdolny. Osoba pilota stanowi już to przysło
wiowe jajko, które przeciążyć jest w stanie
furę. Motor samolotu wyzyskany jest w czasie przelotu do ostateczn. granicy swych zdoi
ności 1 nie pozostaje juz żadna rezerwa na wypadek niebezpieczeństwa. Każdy przelot jest
przeto loterją: jeśli motor wytrzyma najwię
kszy wysiłek, do jakiego jest zdolny, przez
okrągło trzydzieści godzin lotu nad oceanem,
bez jednej chwili pauzy i folgi, to przelot się
uda, jeśli zawiedzie,· to katastrofa.
To są doświadczenia zebrane w czasie
szczęśliwych przelotów. Z doświadczeń tych
technika lotnicza musi teraz wyciągnąć swoje
wnioski, które iść muszą w dwuch kierunkach:
w kierunku udoskonaleń motoru przez zwię
kszenie granicy jego największej wydajności,
tak aby, · wyzyskując ją najwyżej do połowy,
którą
można było osiągnąć siłę i szybkość,
daje dzisiaj przy pełnem wyz yskaniu, oraz
w kierunku zmniejszenia ciężaru lub ilości paliwa, potrzebnego na przelot, do tego stopnia,
by poza ładunkiem paliwa pozostało jeszcze
na samolocie tyle niewyzyskanego obciążenia,
że spożytkowanie go do celów transportowyc h
dałoby korzyści, równoważące nakład kosztu
przelotu.
Gdy w tej dziedzinie zostaną dokonane jakieś ważniejsze wynalazki, czy odkrycia, bę
dzie znowu czas na próby, których celem jest
przecież nie polowanie na rekord, lecz ugruntowanie zwycięstwa człowieka nad przestrzenią w celu wykorzystania go dla dobra ludz-
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do jasno wytkniętego celu. Ale naród, którY,
entuzjazm wyładowałby na bierny zachwyt: „On wie lepiej!".„ i nie wspóldzialal
z Wodzem - zaiste, wystawiłby sobie testimonium paupertatis - i bohatera zlamalby i
celów państwowych nie dorósłby.„ W dzie-·
jach naszych był już taki tragiczny moment:
Kiedy Napoleon przygotowywał wyprawę na
Moskwę, „sfery rządzące" ówczesnem Księ
stwem Warszawskiem , obawiały sil?' wszelkiej
samodzielnej akcji, przygotowującej" polqczenie_ z Litwą - gdyż Napoleon mógłby się obrazić„. Wiadomo, jak gorzko Napoleon wytknął tę bierność w powrotnej drodze przez
Warszawę.„ Maksyma „należy poczekać",
głoszona przez d-ra Doborzyńskiego i tego typu "Piłsudczyków", przypomina nieco nastroje kwietyzmu z -1812 roku. Czyż zresztą dr.
Doborzyński naprawdę sądzi1 że nauka czytania i pisania jest rów.nozna_czna z wyrobieniem politycznem? Czyż naród, który swe
obowiązki prawodawcze przez lat 20 spełniał
by "tylko pozornie" - czekając na postępy
„oświaty ludu" - byłby zdolny do jakiejkolwiek akcji rzeczywistej ~„.
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Cza,sy „absolutyzmu oświeconego'', dają•
cego świetne rezultaty dla państwa, minęły,
bezpowrotnie. Współczesne „państwo" zbyt
wiele agend objęto, aby jednostka, choćby'
obdarzona nadludz/iiemi silami i talentami,
podołać im mogla.
Reforma ordynacji wyborczej zamiast ukrytej dyktatury
Dlatego w~~elkie próby rządów absolutyRozpatrując 2-gi punkt zarzutów, stawiaP. Dr. G. Doborzyński w Nr. 35 "Prawdy",
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I

l

I

l

NOwy

duc

I

°

:fr

d 0

i°':J°d

l\'.

I

d

I

I

I

I

i

I

"

n

s z

„rRAWDA" dnia 1'8

Nr. 38

NASZA EKSPANSJA GOSPODARCZA
NA .BLISKIM' WSCHODZIE
L
W Nr. Nr. 16 i 35 „Prawdy" były artykuły

dotyczące bankructwa dwuch naszych im-

prez w Turcji, mianowicie dzierżawy tureckiego monopolu spirytusowego i eksploatacji składów towarowych wzdłuż linJi kolei
Anatolijsko-Bagdadzkiej.
Ponieważ nie jest to, niestety, ani pierwsza, ani, zdaje się, ostatnia kompromitacja
naszej przedsiębiorczości na Bliskim Wschodzie, nie od rzeczy będzie zapoznać się z genezą i początkami tej akcji, która teoretycznie wydawała się jaknajbardziej wskazaną,
jednakte w praktycznem wykonaniu doprowadziła do wprost skandalicznych rezultatów.
Myśl poparcia naszego przechodzącego
ciężki kryzys przemysłu przez umożliwienie
eksportu na W schód powstała na przełomie
1923 i 1924 r. pod postacią projektowanego
utworzenia izby handlowej polsko-bałkańskiej. - Ideą przewodniczą było zrealizowanie handlu zamiennego z Turcją, przyczem
Polska eksportowałaby wyroby metalowe
(przeważnfo narzędzia rolnicze), emaljowane
i szkło, otrzymywałaby zaś wzamian tytoń,
bawełnę, i inne surowce.

sażył bogato w personel żeński z pośród emi'."
ł
d
ki i. •
• ki h •
t k rosy1s
c l grec cl&f ze na awa a
grane
ona całej wystawie charakter swoisty.
Dla rozwoju eksportu naszego przemysłu
nie miała ta wystawa żadnego znaczenia i
tylko pewna drobna część eksponatów została sprzedaną, znaczniejsza ilość powróciła
do ~raju, res.zta Z!1Ś (przeważnie narzędzia
rolmcze), ktora rue wytrzymywa!a koszt~w
'powrotnego fsr~ewozu, P?została 1 stanowiła
zaczątek po skich składow to~arowych w
Konstantynopolu,
Wystawa polska w sferach handlowych
Konstantynopola spotkała się z oceną krytyczną, jako niedająca faktycznego obrazu
przemysłu polskiego.
Narzędzia rolnicze nie miały poważniejszych odbiorców, albowiem domy handlowe,
które się niemi interesowały, zażądały poszczególnych części i, po ich potłuczeniu, porównały z takiemiż częściami narzędzi fabrykacji czeskiej i niemieckiej, wykazując
niedokładność stopu i dużą domieszkę szmelcu w naszych wyrobach.

wrzęśnia

Str. 3

1921 r..

D.W IE ROS JE
~ obecnej sytuacji europejskiej istnieją
właś.ciwie dwie Rosje, urzędowa bolszewicka

j zowania naszych

mniejszości

słowiańskich

· w celu wyzyskiwania łatwowiernych przy,
z}?liżających się wyborach do sejmu.
.
,
. .
. . . .
Ci mehc.zm Ro~1~me, ~toryc~ l~s uczy~ł
ob~~telami polskimi, me po~nn; zapominac, ze w .Polsce są przybyszan;i. ktorzy pr~y
wędrc;>wah za chlebe!ll lub 1ako urzędrucy
carskie&? rządu ~dobkyh tu V:V&~dne .stanowiska: a mera.z ma,1ąte ·. Ob?wtąz~1~m ich prze~
to. Jest popiera~ie polityk.i SWO]€] p~zybran~{
01czyzny, a me .s~erzen~~ marzeń 1 fantazJi
narodowych carskieJ Ros1i.
Wydala z granic swoich szkodników bolszewickich Anglja, Francja, czyżby spiskują·
cy monarchiści rosyjscy byli lepsi od bolsze· :wików~ Ambo meliores. Każdy w innym

i nieurzędowa monarchiczna. Obie walczą ze
sobą i prowadzą każda własną politykę: jedna jawną, druga tajną. Rosja bolszewicka,
jako rząd istniejący de facto, uznaną jest
prawie przez wszystkie państwa europejskie,
którym na prawidłowym .stosunku z tym olbrzyniem zależy. Niedobi,tki Rosji mona.i·
chicznej, tułając się po różnych kątach Europ.y; szukając, gdzie się uda gościnności, są
przeciwnikami bolszewizmu, nietyle z powodu jego barbarzyństwa, bo i sami byli carskimi oprycznikami wobec innych narodów, ile
I z żalu za utraconą władzą i synekurami. Boiszewicy wprowadzili nowy system rządu i
ustroju państwa w krytykę którego wdawać
się nie będziemy, - monarchiści tęsknią do
starego systemu, radziby nietylko historję,
ale i etnografję traktować z punku widzenia
polityki carskiej. Próbki · tego miewaliśmy
właśnie u siebie, na tem pograniczu, gdzie od
wieków oba państwa: Rosja i Polska, ·stykały
się i stykać się muszą.
h
R
Niegdyś z osją carską, monarc iczną
ścieraliśmy się, nieraz i traktaty zawierali-;
S'my których carow1'e bądz' ni'e dotrzymywali'
•
•
łamali lub czekali tak długo aż zwyciębądź
1
żyli _ czekaniem. Taki los spotkał Traktat
. Andruszowski (1667), traktat zawarty o czaso
we posiadanie Kijowa, a zakończony w roku
1686 ostatecznie zatrzymaniem go i wreszcie
traktat pierwszego rozbioru. gwarantujący nie
tykalność reszty. Wiemy, jak się on zakoń. czył i jakie były następstwa samowoli cari
,· skiej Rosji.

guście,

I dlatego wydalenie grupki niespokojnie
zachowujących się Rosjan uważamy za rzecz
pożyteczną dla spokoju państwa. Nie można
tego uważać za ustępstwo na rzecz rządu bolszewickiego, lecz poprostu za samoobronę pań
stwową.

I

· Nie naszą jest rzeczą wdawać się w to,
bymonarchizmu rosy i' skie<{o
czy propa<{anda
6
6
ła ideową, czy też podsycaną z innych źródeł,
czy wydaleni Rosjanie byli ideowcami, czy
płatnymi ajentami, to kwestja moralności publicznej. Fakty przemawiały za tem, że na
gruncie państwa polskiego odbywała się, nieraz w pra~ie .rosyjskiej na~et, agitacja. na
rzecz rosy1s~1ego monar~hizmu, szkodhwa
dla naszych mteresów panstwowych. Zastosowano przeto wobec kilku osób tej grupy
środek najłagodniejszy, przyjęty i stosowany
prze.z w~zystkie państwa kulturalne. Ci panowie wiedzą o tern dobrze, że carska Rosja
w takich razach posługiwała się twierdzą Piotra-Pawłowską, Szliseburgiem lub Sybirem.

Zakończenie wystawy i jej likwidacja połączone były z poważnem poderwaniem
prestige'u dyrekcji tej wystawy i Min. PrzeW kwietniu 1924 r. udali się do Konstan- mysłu i Handlu, które jej patronowało. Miatynopola dyrektorzy jednego z banków war- 1 nowici? j~szcze przed zamk~ięc~em. wystawy
szawskich oraz przedsiębiorstwa transporto-· ! przeds1~b1orc<ł; bud~wlany 1 ?z~erzawc!l rewego, zabierając ze sobą tytułem próby nie- ,' staurac11 za ~euregulowa~e s~adczeru?- na
rzecz dyrekc11 wystawy uzyskali wyroki sąco wyrobów naszego przemysłu.
Wobec tego, że znane już było dążenie . dowe i dążyli do położenia aresztu na eksówczesnego naszego premjera i ministra skar ponatach przed ich reekspedycją. Dopiero
Rosj~ bolszew:icką prowadziliśmy .także
bu do wprowadzenia w Polsce monopolu spi- interwencja pos':lst.wa, a. g.łównie. udzielenie
rytusowego i co zatem idzie dalszego pogor- przez rząd polski mezalezme od pierwotnego WOJnę rewmdykacy1ną, zakończoną, niezbyt
szenia warunków pracy i tak chromającego subsydjum kredytu w wysokości 30,000 do- szczęśliwym traktatem w Rydze. Rząd soprzemysłu gorzelniczego, udał się tam w tym laró.w na w.yrównanie. def~~ytu wystawy, z~- ~ecki, ta~ sam~ jak .w c~łym świec}e sze~zy
czasie i ś. p. lgn. Wilski, jako przedstawiciel pobiegło .teJ .k?mprom1taC)1. - Mam ~ow~- 1 u nas mepoko1e ag1tacy1ne. w mysl swoich
Jak dalece Rosjanie, zamieszkujący Polnaszych zrzeszeń spirytusowych, celem ulo- ne wąt~hwosci czy ~redyt ten zostanie kie- przekonań, ale traktat~ Rysk1e~o p;zestrzega.
kowania nadmiaru spirytusu, znajdującego. / dykolw1ek przez tworców wysfawy uregulo- L nas to przestrzeganie '?bowiązu1e. Droga skę, nie zdają sobie sprawy ani ze stanowiska
do dal~zych stosunk~w 1est. za~e~ otwart~. swego w Polsce, ani ze stosunku swego do
.
.
,
się w Polsce i nawiązania stałych stosunków wany.
Jak to wyże) zaznaczyłem pewien za.pas Walczyliśmy z rządanu rosy1skun1, ale n~e państwa, świadczy o tem protest Towarzy·
z; tamtejszym rynkiem.
narzędzi rolniczych i innych pozostał w Kon-. z narodem. Traktat ryski jest stałą linją wy- stwa rosyjskiego w Wil,,Je przeciwko wydaW 1924 r. remanenty nieopodatkowanego s.tantynopolu celem rozsprzedaży z wolnej tyczną polityki naszej i bolszewickiej. Wie- I leniu kilku Rosjan, niezasługujących na opiespirytusu w Polsce wynosiły około 37r::; ·
kę państwa. Nie znamy jeszcze tego proteręki i w tym celu zostały utworzone składy my co jest, jak jest i czego się trzymać.
hektolitrów i stanowiły. poważną trudność towarowe na wspólny rachunek wzmiankostu, . ale ma on być zredagowany w bardzo
przy wprowadzeniu monopolu państwowego; wanego banku warszawskiego oraz banczku
Inaczej wszakże przedstawiają się nastro- ostrym tonie i przesłany p. Sieriebriannikowi,
dlatego .ądzę, :te i .ze strony naszego rządu, konstantynopolitańskiego ,,Credit National je Wobec mas emigracyjnych grupy monar· posłowi z grupy rosyjskiej na sejm w celu
dążącego uparcie do etatyzacji tego przeOttoman", który cieszył ·się na miejscu opi- chistów. Prowadząc tajemną i ostrą walkę wniesienia interpelacji.
mysłu, musiała nastąpić poważna zachęta w
nją i powagą •mniej więcej taką, jak nasze b. prasową, a poniekąd dyplomatyczną przeciwJeśli istotnie coś podobnego ma miejsce,
kierunku znalezienia ujścia dla tych zapa- banki: „wschodni", „centralny" i „stołecz- kp rządowi bolszewickiemu, z którym traktasów.
towo jesteśmy związani, monarchiści rosyj- to ze sprawą wydalenia monarchistów rosyjny".
skich łączy się objaw bar·dzo niepokojący, bo
Delegaci nasi rynku tureckiego, ani woPomimo tak nacjonalistycznej firmy zało„ scy, marząc o powrocie do władzy, nietylko
nietylko o tem, jakie nastroje paświadczy
góle W schodu i tamtejszych stosunków zu- życielami jego i członkami zarządu byli wy- w niczem nie zaznaczyH jawnie, jasno i wynują w społeczeństwie rosyjskiem w Polsce,
pełnie nie znali, poza ś. p. Ign. Wilskim nie
łącznie „Spaniałe" Saloniccy, wydaleni z te- raźnie swego stosunku do nas w przyszłości,
orjentowali się oni wogóle w podjętej przez go miasta przez władze greckie.
ale przeciwnie, z głosów ich prasy wniosko- ale że mamy do czynienia. z opozycją antiTo zmusiłoby społeczeństwo
pailstwową.
otoniezwłocznie
więc
zostali
akcji,
siebie
wać mamy prawo, że zdecydowani są prowaJ ak bank ten pojmował swoje stosunki dzić · politykę carską. Swego credo politycz- polskie zwrócić pilniejszą uwagę na nieliczną,
czeni i opanowani przez miejscowych „rycerzy przemysłu" o pochodzeniu polskiem, handlowe z Polską wyjaśnia fakt, że za u- nego wobec Polski nie wypowiedzieli jasno, na szczęście, i rozsianą po całej Polsce grupdzielenie akredyt.ywy dla jedynej tranzakcji otwarcie, szczerze. W walce z silnym prze. kę Rosjan, którzy, ochłonąwszy ze strachu
rosyjskiem~ ormiańskiem, a nawet egipskiem.
i to nieznacznej dostawy surow- ciwnikiem, bolszewizmem, to nie jest taktyk11- bolszewickiego, próbują wysunąć w Polsce
eksportowej
Jako wynik tej wycieczki wyłonił się ca tytoniowego
carskie rogi. Oddzieleni od swojej wielkiej
dla monopolu polskiego, żą- najlepsza na przyszłość.
projekt polskiej wystawy w Konstantynopo- dał on prowizji w wysokości % proc. miesię
ojczyzny, zamiast korzystać nietylko z prawa
lu, który został zrealizowany we wrześniu cznie, gdy Banca Commerciale Italiana, odRosja bolszewicka wywołuje u nas niepo- azylu, lecz i z praw obywatelskich, o jakich
1924 r. i, mimo wspaniałych, płatnych recen- dział w Konstantynopolu podjął się tej opera- kój wewnętrzny w imię swoich zasad socjolo- n~e marzyło się im nawet w Rosji, występują
zyj prasowych, zakończył się kompletnem cji za %. proc. za cały 3-ch miesięczny okres, gicznych, Rosja monarchiczna podkopuje z protestami i skargami.
fiaskiem, kompromitując przedsiębiorczość t. j. dziewięciokrotnie taniej.
również nasz spokój wewnętrzny i naszą spopolską niemniej od następnie powstałych imistość. pańtwową, ~ropagując teorje i zasady 1 • Wydalenie grupki Rosjan, jest faktem
finansowawarunków
podobnych
obec
W
prez.
I smutnym i przej ściwo ciężkim, przedewszystnia żadne przedsięwzięcie polskie nie mogło . carskiego monarchizmu.
(Niżej podpisany uległ sam złudzeniu co
1 kiem dla wydalonych, ale Polska, jak każde
Nie tak to dawno jak „Rosyjskie Narodo- ) państwo praworządne i kulturalne niema indo powagi tego przedsięwzięcia i z końcem liczy.~ na pomyślny rozwój .i moż~ość. koJ?-ku:1 '
Zjednoczenie" organizowało wiece mniej- ' nego spoobu dla zabezpieczenia sobie spokowe
ntemieckun
c~es~lDl,
przemysłei;n.
z
renCJt.
lata 1924 r. udał się do Konstantynopola i
Anatolii celem zbadania możliwości i zorga- wł~~kim, t~mbar.dzieJ, 'fe ow bank ~arszaw• , szości słowiańskich we Lwowie, gdzie wygła ju wewnętrznego przed spiskowcami obcej
nizowania importu do Polski dwuch głów sk1 zadnym1 kap!tałam1 na ,te~ cel ,rue rozpo- 1 sżano referaty nietylko po rosyjsku, ale pod narodowości. Na to żadne protesty nie posztandar rosyjski zaciągano narodowości ru- mogą.
dl
nych artykułów, t. j. bawełny z okolic Ada- rzą'{V~~ i kr~dtbw uds~~c nth mogt
. 1 ząc. ah etzn~ Zl?Jnbe I oro.s opy a ską i białoruską, szerząc wśród niezorjentony i tytoniu :2 Małej Azji).
t ei sprawy 1 c wy ame się y e cos przepro· ·
R 1· 6 • B' ł
d
h
i zbyt
Rosjanie w Polsce zbyt
Zaczęto więc organizować wystawę; wadzić tak małopoważnych tranzakcyj jak J b-aJ°yc t n~do ow'? d ~s ;11. w i . ia ?r~smow · skrajnie, po swojemu nauczyli się korzystać
1
a a~u ~e i .ee o ~e. no dl i. wspo .nosc1 naroplac wybrano może trochę zamały, lecz zato pośredniczenie w lokowaniu na rynku warI ze swobód obywatelskich, nadużywając ich
malowniczo położony nad Bosforem i to było s~awsk!m drobnych partyj ~uszonych. ow?- , d~we1 ~~osią, ta • iakł g yby Wspolne wyznadla celów zakulisowych. Już zjazd, czy wiec,
1
niezaprzeczenie jedyną dodatnią stroną tego ' cow, oliwy lub herbaty, uwazałem za 1edyme 1 me ;-eh~ l?~ . praw.o~ awne mogł? być cechą
bardzo niewyraźnym, a jednak wyraźnym
o
wskazane wycofanie się z tej imprezy już w w:spolno~ci. 1 1edi;:iosc:i narodowej. Była to
przedsię~zięcia.
na którym p. Sieriebriannikow
charakterze,
cartematy
znane
na
ag1tac1a
mewątphwie
styczniu 1925 r
1
Wytwórczość polskich fabryk uzbrojenia
I skiej polityki, która w dzisiejszych warun- m-a gna pars fuit, dał nam przedsmak myśli i
*
*
*
.
wojskowego była należycie reprezentowana,
, kach miala wszelkie cechy łączenia i organi- uczuć, nurtujących w społeczeństwie rosyjpozatem wystawa ta nic sobą nie przedsta- 1
skiem w Polsce. .~rzedsmak niezapowiadaRozpoczęte w 1924 r. dwie afery: spirytuwiała, bowiem poważny przemysł polski za- j
jący nic dobrego.
równo tekstylny jak metalowy i chemiczny , sowa i narzędzi rolniczych, zawdzięczając
dobrym stosunkom naszych „attac~es" z
udziału nie wziął. Przeważały firmy branży
Na razie nie istnieją w stosunliu 'do nas
tureckiemi, a bardziej jeszcze tacji tytoniowych na miejscu i eksport goto- dwie Rosje, obie wrogie, ale każda z innego
władzami
cukierniczej i perfumeryjnej, które nie wywszechpotężnym „bakszyszom", nabrały natrzymywały najsłabszej konkurencji z miejwyc? wyrobów zagranicę, a tylko 1t4. części· w punktu widzenia. Mimo wszystko, jedna
scowym przemysłem oraz po jednej: fabryh.1 leżytego rozmachu i w następnych latach stanie surowym.
związana z nami traktatem, uznającym status
mebli żelaznych, obrabiarek do drzewa, skrystalizowały się w dwuch odrębnych
Kto ma chociaż słabe wyobrażenie 0 han- q~o tu i tam,, druga niezwiąza?a ni~z~m, dzi:i:
przedsiębiorstwach, które też o~rębnie trakprzemysłu gorzelniczego i dwie fabryki nadlu tytoniem, wyczuwał cały absurd podob- I ł~1.ąca przec:wko nam kon~prracy1m;. Jesh
będę.
tować
rzędzi rolniczych, z których jedna poważna.
ne-go żądania i nabierał wr'ażenia, że projekt z Jedną, ~us.1my szukać drog do. panstwowe:
1
Rząd nacjąnalistyczny Kemala-Paszy boSensację budziła pierwsza lokomotywa,
ten powstał pod wpływem złej woli, aby na- $O wspołzrc!a, to z drugą mu~rmy walczyc
zbudowana w Polsce (jednak z części zaku- 1 daj że z większą jeszcze zaciekłością i nie- stępnie drogą ustępstw znaleźć źródło obfi- 1ako mąc1c1elką naszego spoko1u wewnętrzpianych we Francji); było również parę wa- 1 znajomością rzeczy, aniżeli nasz z okresu , tych świadczeń nielegalnych.
nego.
R . .G.
gonów osobowy~h i towarowych, oraz zwy- I 1924/25 r. dążył do etatyzacji tureckiego ży- I
cia państwowego. - Popełniano w projekkłe drobiazgi tandety wystawowej.-0 dziaW monopolu spirytusowym nasi „pionie- .
le tureckim, zapełnionym miejscowymi wy- tach tych takie nonsensy jak np. w monopolu n:r/' pialeźli drogę porozumienia i warunek
robami nie wspominam.
spirytusowem żądanie wypędu spirytusu na wytwarzania spirytusu na miejscu został uJako atrakcje dla przyjezdnych ziomków miejscu z sprowadzanej do Turcji kukurydzy j chylony; natomiast w monopolu tytoniowym,
i pszenicy (krajowa produkcja niestarcza) za- o ile mi wiadomo,. do kompromisu niedoszło
(gdyż frekwencja miejscowej ludności była
minimalna) uważać należy sprowadzoną z miast importowania gotowego produktu; w i rząd turecki eksploatował ten monopol w
Warszawy stołecżną orkiestrę reprezenta- monopolu zaś tytoniowym (kończyła się bo- własnym zarządzie, eksportując jak dawniej
wiem właśnie umowa dzierżawna z „Com- 9/10 swej produkcji w stanie surowym.
cyjną 36 p. p. oraz zajmującą lwią część terenu wystawy restaurację, wydzierżawioną pagnie Co - interessee de la Regie OttomaW. E. Zieliński.
ne' 1) przerabiania % produkcji tureckich plan
przedsiębiorcy • grekowi, który tak ją wypo-
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„Esperanto ~ to natrętily chrabąszcz, któ·
ry wciska się wszędzie i niepokoi · swojem
brzęczeniem.
Nie miałoby już chyba społeczeństwo poi·a
b t gd b
g d
· ·
ł ·
k.
s ie zupe rue me inne o o ro o Y• Y Y mi natrętbzdykaniem
głowę
ło zaprzątać sobie
nego chrabąszcza".
Oto w przybliżeniu słowa, jakiemi odniósł
się do Esperanta pewien „poważny" dziennik
krakowski na kilka miesięcy przed VIII z
rzędu światowym kongresem esperantystów,
który odbył się w lipcu 1912 r. w Krakowie.
Od tego czasu wiele wody w Wiśle upłył A k lw . k
v·
przez ten okres pt'ętnast,.,_
nę o. cz o 1e
letni społeczeństwo polskie miało rzeczywiście bardzo wiele do roboty, przecież nie za.brakło mu czasu i na zajęcie się nieszczęśliwym ,.chrabąszczem", Już w roku 1912 Krako'w, a z niem i Polska cała miały sposobność
poznać, iż Esperanto to .nie bzdykanie chrabąszcza, ale bardzo pt>Wfiżny ruch kulturalny.
Gośćmi Krakowa z okazji VIII kongresu esperantystów było ok~ł? ~OOO osób. repr~ze11~uj,cych 32 narodowosci. Osobami temi zas ble
byli jacyś fanatyczni wyznawcy bzdykająceg o chrabąszcza, lecz na1"poważnie1' si przedstawiciele różnych narodów, reprezentujący
wszystkie warst'wy społeczne. Między gośćmi
nie brakło uczonych o sławie europejskiej i
światowej,, pr?fesor~w, literató'Y, oficjalnych
przedstaw1c1eh rżądow, generałow.
To też legenda o brzęczącym chra.bąszczu po kongresie esperantyst.ó w w Krakowie rozwiała się bardzo szybko. Społeczeństwo polskie zajęło wobec Esperanta stanowisko zasadniczo przychylne.
Przyszła wielka wojna światowa. Narody
Europy przestały się chwilowo zajmować
Esperantem, bo znalazły inny język międzynarodowy. Jęiy'ldem tym został głos armat,
grzechot kara~inów, jęki rannych i rzężenia

konających.

Ludzkość zapomniała nietylko o Esperan•
cie. Zapomniała ó wnystkiem, co kultura!-

List z Algieru

Skorpiony. - Modliszki. - Skolopendry. - K„ary. 2ywe ogórki. - Mrówki. - Pchły.
·

RAD JO
Od pierwszej cllwili istnienia „S. Pl.. Pol„
skie Radjo" słyszymy stałe narzekania na jej
i
'sk'
·
f k ·
.
1 wa dl1we un ~Jonowame, ru. 1 poz om sze:
, regu produkc11, kieps.ki dobor programów t
stem rotekcy1'ny kt6t
ń ·
, •.
Pd
pa uiący .w~~ną r~ sy
ry wychodzi Jedynie na szko ę wartoset au•
dycyj. Tak więc przybyło nam jeszcze jedno priedsiębiorstwo w rodzaju „Chorej Ka, sy", „Pasty", krótko mówiąc tych instytucyj,
· staj4 ż porno.c y państwowej, a pu·
j które korzy
·
· k groma d ę owiec
· Ja
bli cznos'ć t ra ktUJą,
Ot o, czonych kolczastym <łrutetti. ustaw i tozporzą
eł.zeń rz dow eh.
ą Y
D otyc h czasowa b ez k arno ś'c rozmaityc h
niewłaściwości i kierowników ,,Po"lskiego Radja" doprowadziła do takiego rozluźnienia.
pojęć, że ostatnio pozwolono sobie bez uprze
dz:enia radjosłuchaczy zrobić w audyc(j'i kondb'
·
f
~
t k'
'
t
torcer oWeJ ws aw 1„. 5 ramo onowe.
ca, który wedle zapowiedzi programowej
wsłuchiwał się z całem nabożeństwem ~
, mniemaną produkcję muzyczną, otrzymał jeI dynie fabrykowaną tr:insmisj~ lepsze~o czy
1 gorszego fonografu. Nie będziemy tuta1 kwa, Iifikować ani nadawać nasuwających się etpitetów dla te"o rodzai·u praktyk, lecz w imię
6
do rozwoju radjołonji .w
istotnego dążenia
Polsce stwierdzimy1 że miarodajne czynniki
nie powinny w ~a~ym wypa~ku dopuścić do
~als~ego z:ibag~ama stosunko~ w tern przed

I
l

I

Nr. 38

1927 r .

________....___________

,,CHORE''

W SPRAWIE
ESPERANTA

września

. •
.
ger, wrzesien 1927 r.
Uniwe sytetu
•
A 1..!
.
W.
r
zoo1ogicznym 5a1.11necie
WW.szawskiego, nawiasetrt mówiąc jednego
. k' 'd . ł
h
.
. .
I z li~ 1epidj • u1oshzony~ '· i.a 1 w~d em·1 w
~ ~:
s.wiecieAfą k'
kmyc w~ row at
aią 1
~·
awe 0 azy en omW~glkz~e,
wprost stra.szdne.k ieh odsc;iJ . do~i! czSarne.
Muszą one 1e na poc o z1c • łg zies . zAf eneryce
galu lub Kongo, gdyz w po nocne1
nie spotyka się ich. Przy tutejszym uniwerzoologicznych
zbi'oro'w
og'le
.
t .
o
mema wokuów
ecie
sy
w słoikach, a poza-.
cokolwiek
Jest
tem widziałem tylko pająka 0 krótkich, moc·
nych łapach z okropnemi szczękami 0 długości tułowia, t. j. około 10 cm. wyłowionego
h Tuni' „ Istne straszydło a nak .
'
s„.
w 0 0 1icacGaleodes.
Na szczęście nie jest to
zywa się
paJ'ąk jadowity.
Al

1

I

Pl

I
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glebie, pod kamieniami, spoI. tykaW·sięgliniastej
tu skorpiony szare i czarne, te osta-

!

Prawdziwą plagą Algieru są· komary dra'
bniutkie muszki, kłujące jak komary i polska
szara mucha o pyszczku, jak żądło Zjawia
••
•
•
•
• •
1 •
się ona w Polsce 1es1emą, a tu, niestety, gosct
I przez rok cały Komary wywołują malarję
! a nawet są takie komary cętkowane któr;
1 sprowadzają febr~ żółtą
Na szczęści'e dotąd
nie było w Algierze chorego na tę straszną
chorobi> W Kon~o belgi'i'ski'em rząd walczy
6
~·
) z komarami,
każdego murzyna, w bakarząc

I ·

T
•
'd • I' k' k
kt' ~
0 .re5o ~na1 zie
~
isz i omarow.
s~ie.
me s1ę nie robi pod tym względem. To tez
•
'k
ł'
·1·
•
lk
t
.
' spac. mozna
w nocy y o, 1es ,1 oz o Jes t
przykryt~ gazą. Ale tru?no spru: .przy upal.e
, 30 stopm C. N~ połudnm Algeq1, na. gramcy Sahary, w Bi~krze naprz".kład, gdzie t~mperatura w lecie dochodzi do 50 stopru C1
· t lk
d
· k · · · · · I
euro~e1czy J~Z. ~ie spi, ecz rzem1e y o,
łykaią co chwilę lod.

i
I

D:· bar~zAl~ek.~wy~h. okaz~w fa?}~· ento-

rr:-k10 'k~znebd tr~~ ~agezą ;~

e fwie. te f'.a•
; tnie nieco większe, P.odobne do m,ałych .ra- ~~~k~ ~ pod !ó/r:a J~ę0:;aże::. ~n~ :;:~:
gdy ruszyc. kamień, . szony ptak, coś w rodzai' u wro'bla. Jest tei'
! ków. • PrędJrnh umyka1ą,
łukiem tył I
ł
g
· , · 1· t a k gł oś no t· wysok o Ia t a. N"10
· lkosc1
te t o · ony,·g- ączące
J wie
. .
dł
.
łk
d
' a grozne
a, ~ą zawsze przesż:kadza to jednakże1 że modliszka jego
. z przo em, us roione. 1 ie ą
fł!~~~ dAr:b~an~dyci~~'\a!~ ~Jtded~t~nie: wzrostu zjada go w ciągu pół godziny.
· Prawdziwą niespodzianką dla pr~jezd
, kładzie się na ziemię, żadziera ręce i nogi do
s1ęb10rstwie ma1ącem znacze~ie o~ólno-pań- 1 góry i wyje, jak zwierz. Pr:techowywałem nych są t. zw. czołgające się ogórki. Pamięstwowe. Je~t rzeczą zro~umiałą, ze Pf,ZY 0 - kiedyś u siebie skorpiona od marca do listo- tam moje zdziwienie, kiedy z koszyka, w któ·
chłodnej nocy 'Wystawi- rym przywieziono z targu kapustę., marchew
b~cnym stame ;zeczy posta~amy w ~orowna- pada. Gdy raz
!lm, z Zach.odmą Euro1ą mes.łycharue. małą łem go nieostrożnie w szklanem naczyniu na i inne jarzyny, wylazł naraz gruby, piękny,
słońce, słońce mi go zabiło. Był to prawdzi- zielony ogórek i zacz ł umykać pod stół. Po
j ilosć zare1estro~anyc radi.o-apa~at<?w I ?k~ło ~.OOO ~ 1 cyfra ta z~iększac się mo- wy zbój, uśmiercał wszystko, co mu się tra- bliżstej dopiero obserwacji dostrzega się, że
filo: · muchy, pająki, gąsienice. Mucha, gdy jest-to coś także z rodziny pasikoników zie• ze Jedyme w slunaczem tempie.
Przyjęło się u nas niestety mniemanie, że złapał ją -swemi s-zczypcami, a rnbił to ogro- lonych. tylko be.z skrzydeł i zupełnie z kształ
jeśli .komukolwi~k uda się w ten ~z-y: inn~ mnie zgrabnie, zarzuciwszy ogon przez gło- tów, grubości i wielkości przypominającego
spos<;>b z:agarn'c w. r~ce e~sploatac1ę 1edne1 1 wę, dotknął ją swą ~g~ą. odra~u pr~estawała j ogórek, ~tóremu wyrosły nogi. Wielkiemi
z. dziedzin twor<:zosc1 geniuszu wsze.c~u~- ' brzęczeć, a skrzydła 1e1 sztywmały, Jakby pa- amatorami tych ,,ogórków" są koty1 które
kn~go, to przez ten sam fakt ~'!aża 1 s1eb1e raliżem tknięte. Wtedy pożerał ołiarę. Nie stale na nie czyhają w ogrodach. O piewiza Pr~n_ioteus~a~ któ1:Y. dobrot11w1~ raczy roz- był łakomy. ~o dwuch 1 trzech muchach, wię- kach, wielkich muchach, jak dobry pąk poł
r~ucac 1s~ry s~1atłosc1 pozostałe) sz~teJ b:a- cej nie chciał, odpychając rzueane mu owady. ski, a śpiewających podczas upałów chórem,
że, wydaje się, jakby szyto na maszynach,
~pa:mi.
et. Pojęcie to Jest z gruntu fałs.ty~e 1 pow~:
jut -pisałem
I no być raz na zawsze wykorzentone: Jeśh
·
Bodaj najciekawszym z owadów jest mo· oddaje się komuś w dzierżawę interes monoNa zakończenie tej notatki entomologiczpolowy, choćby to był niteres związany z eks dliszka, koloru i wielkości <luz~go konika polmuszę powiedzieć jeszcze słów parę o
nej
tylko
niego,
do
podobna
nieco
nawet
nego,
naukowych,
zdobyczy
czy
sztuki
ploatacją
1
to fakt ten nie uprawnia dzierżawców do 0 potężnych, a ozębionych jak piła, przednich 1 mrówkach. Specjalista w tej dziedzinie znatr.a ktowania obywateli nar6wni z niedoroz• łapach. którymi ch~ta swą zdobyc.z; Cieka- la~łby. tu s.we .s~części';- P.ierwszeństwo na' winiętym tłumem., który ~dowoli się byle wem jest przytem, 1ż śledząc za. ofiarą, obra- le:iy s1ę wielkieJ rudei mrowce z zadartym
ku.glarskiemi sztuczkami, lub byle pia9kiem ca głową i zda się it naprawdę hypnotyzuje j do góry odwłokiem, Żywi się owadami, więc
rzucanyll'ł w oczy. Radjo przestało być u,„ ogrotnnymi oczyma. Karaluchy są tu tak ' zasługuje na opiekę. Widziałem kiedyś. jak
czarowanym „kunsztykiem' i abonent wcale ogromne. jak myszy. Modliszka chwyta go ! złapawszy muchę, podążyła z nią prooto
już nie wpada w zachwyt z tego powodu, !e łap~~ i z.~c~yn~ p.o~erać o~ boków, gdzie przed sieb~e. Poszedłem z~ nią i znal11:złem
coś tam przez kryształek czy tubę gada i łatwiei wp1iaJą się 1e1 sz<:zęki, przytem chru- o 50, metrow odległe mrowisko, do ktorego
pie, jakby mysz gryzła. Nie ma owada, szła, ani razu nie zboczywszy. lz:ine gatunki:
skrzeczy.
Trzeba było szeregu gwałtownych kon- . z którym modliszka nie dałaby sobie rady. mrówka wielka czarna i mała ruda winny być
· centrycznych ataków i nalegań, by skłonić I chociażby był największy. A gdy raz trafi l tępione bezwzględnie, bo są to złodziejki, któ1
ostatnio Dyrekcję Polskiego Radja do pew- w jej łapy ratunku niema. Żarłoczną jest fe- 1 re pożerają wszystko. Jedyny sposób ochrozmechanłzowanych i zrutynizo- nomenalnie. Mia~em modliszkę. od września ~i~nia przed ~emi żywności, jest wstąwienie
! nej zmiany
l.wanych programów, które podawane były do połowy ,grudnia. Zwykle siedziała spo- 1 1eJ do naczyrua z wodą. Są też i poczciwe
niezmiennie od czasu powstania stacji war- kojnie na biurku, kręcąc głową i oglądając ; polskie pchły, ale tak małe, że nie odrazu się
szawskiej, jak wyschnięta nóżka kurczęcia . się na muchy. Dopiero w listopadzie stała 1 rnzpoznaje starą znajomą. Nie przeszkadza
w ryżowej potrawce. Jednakże rzecz wyma-1 się niespokojną i. wymykała się, tak że mu- to jednakże, iż psy i koty cierpią od tych kar.
ga gł°untownej naprawy i reorganizacji, gdyż siałem ją szukać po wszystkich pokojach. Po łów nie mniej, niż ich polscy koledzy.
w )?t;zeciwnym razie ódtąd, aż do nowej kam- pewnym czasie zrozumiałem przyczynę tego
J. de Saint-Laurent.
niepokoju, gdy zobaczyłem orzech wielkości
panji dostawać znów będziemy sam bigos
włoskiego, jaki zniosła, konsystencji tej, jakie
oleju.
ł 'e I t tu są gniazda os, niby z papieru. Miały z tego
Dl d b
ł
ok
ł d
• .
I
h
a o ra sprawy muszą w om ns y - t
J?rzysz y.
cji nastąpić radykalne zmiany, a system pro- orze~ a wy ~~nąc s1~ m o e. na r
tekcyjny powinien być z tej placówki abso- Wkrotce, zn1os~szy ieszcze. 1eden takt orzech,
lutnie wykluczony. Jedynie wartość arty- wyczerpana zgu~ęła. W hpc~ r.oku następ
styczna, fachowa czy naukowa powinna de- nego. wylęgły. się młode w liczbie o~oło 50.
cydować 0 dopuszczeniu tej czy owej pro- By~y ~ard;o .zwa~e 1 zgrabne, ale mimo trot
dukcji w Radjo, a w żadnym razie względy skhwei OJ?le~i •. po~inęły'. przypu~zczam z ~ła
1· przywilejów, ustosunkowania itd. w grę wcho ~u. bo me iesc xu.e chct.ały•. C1ekawem Jest,
dzić nie mogą. Radjo nie może być tubą re- z~ Fabr w .sw.rch opo.wia~an~ach entomol~
!
ZdOIDOŚCI
klamową dla grupki osób skoligaconych lub gicznych ~ez się. uskarza. iz me udało mu się
modhsząt.
wychowac
na
: uprzywilejowanych, jeśli ma być oparte
zdrowych podstawach i dorównać wysokieSkolopendrę, przypominającą wielką gą
mu poziomowi programów europejskich. Narzucanie nieodpowiednich sił, powtarzanie sienicę, długości dłoni, rudą, o twardej skó·
o zdolno$ci kredytowej kupców
I do znudzenia tych samych kompozycyj, upor- rze. te obcasem trudno jej coś zrobić, a biegaI przemysłowców
I czywe pomijanie zdrowej inicjatywy i zaskle- jącą ogromnie szybko -na niezliczohych no1
ubogiej
własnej
ramach
pianie się w ciasnych
gach, widziałem w ciągu czterech lat raz je•
w całe) Polsce I zagranicą
wynalazczości, oto dla rozwoju naszej radjo- den. W początku marca, wieczorem, złożyła
fonji główne przeszkody, które co najrychlej mi wizytę, wlazłszy do pokoju. Nie byłem
UDZIELA BIURO
wymieść powinna żelazna miotła uzdrowie- zachwycony, bo widziałem osoby, po których
nia.
spacerowała w nocy: miały skórę jakby popa
Jar. I rzoną. Truciznę ma w swoich łapach.
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ne. Tylko pojedyńcte wielkie umysły poszczególnych narodów roz~iały straszne nieszczęście, jakie na całą ludzkość w krwawej wojnie spadło.
Ale wszystko ma swój koniec - i wojna
także. W miarę. jak ta zbliżała się ku końcowi, dwa wielkie walczące obozy: państwa
centr'alne i koalicja, poczęły udowadniać, ze
nie one, ale ich prze~wnik wojnę wywołał i
te na niego odpowi. edzialność za krwawe zapasy spada. Czyniły zaś swoje dowody obydwie grupy, używając wszelkich możliwych
sposobów i języków: Francuzi posługiwali się
językiem niemieckim, Niemcy językiem francuskim. By zaś trafić do czytelników wszelldej narodowości, zaczęto w dużej mierze posługiwać się Esperahtem. I oto w ryk armat
i w grzechot karabinów, ów wojenny język
międzynaro dowy, został wpleciony pokojowy
język ludzkości: E'speranto.
Powstała Liga Narodów. Jako jeden z
punktów swej działalności ma ona w programie zaprowadzenie pomocniczego języka międzynarodowego w powszechne użycie. Trzynaście państw (na czele Japonja, Chiny, Włochy, Czechosłowacja) złożyło w. Lidze wniosek o uznanie Esperanta za pomocniczy język
· g
d
.
d
. d
mię zynaro owy 1 o wprowa zeme o w powszechne użycie w państwach należących do
Ligi. Polska podpisuje ten wniosek, a to przez
swych przedstawicieli: ministrów Sokala i
Skrzyń·skiego. Liga Narodów zajmuje się na
swem posiedzeniu w r. 1925 sprawą Esperanta, uchwala wprowadzić ten język w dziedzinie telegrafji, oraz rozsyła pisma do państw
z zapytaniem, jakie jest ich stanowisko wobee Esperanta i czy wprowadzą ten język do
programu swych szkół, jeżeli dziesięć państw
zgodzi się to uczyµić.
Oto krótka historja sprawy esperanckiej
na forum międzynarodowem. do której naJe...
ży dodać chyba tylko to, ze wiele państw, nie
czekając wyniku ankiety co do wprowadzenia
Esperanta do szkół, zaczęło to czynić na
własną rękę, zezwalając na nadobowiązkową
naukę Esperanta w szkołach ludowych, średnich i zawodowych. Natłto kilka państw stwo'
rzyło uniwersyteckie katedry Esperanta.
I w Polsce rośnie stale zrozumienie dla
Esperanta i zainteresowanie się i.ego rozwojem. Zaczynamy rozumieć, ze Polska nie
straciłaby nic a nic, gdyby Esperanto zostało starożytny, ponie{vaż dalej językiem takim I cych narod.ów.. W W ar szawie i w. Białyi:isto
;wprowadzone w powszechne użycie. Zamiast nie może byc także żaden z języków narodo- · ku składali oni hołd Zamenhofowi, o ktorym
uczyć się kilku języków obcych, uczylibyśmy wych (anglicy nie zgodzą się nigdy na francu- słusznie po~ie"dział w czasie odsłonięcia tasię tylko jednego: międzynarodowego Espe- ski, a francuzi nigdy na angielski I), przeto ję- blicy pamiątkowej na domu, w którym uro·
ranta. Młodzież nasza mogłaby więc poświę zykiem międzynarodowym może być tylko. ję- dził się Za._menhof, wojewoda białostoc~i, i~ż.
Re~bowsk1: ,~amenhof należ_Y do gen1uszo~ I
cić więcej czasu na głębsze zapoznanie się z zyk sztuczny, neutralny. łatwt do nauki. a
1
ojczystym i jego literaturą. Nie . takim językiem jest v.:t aśnie ł:speranto1 ge- całe1 ludz~osc1. Polska m~~1 być dumną, tz
językiem
,·
njalny twór d-ra Ludwika Łazarza Zamenho- Zamenhof 1est synem Polski •
stracilibyśmy :więc nic, a zyskalibyśmy na
Esperancie bardzo wiele.
Tak powiedział wysoki urzędnik Rzeczy- 1
fa, urodzonego w Białym~toku, a zmarłego i
I w Polsce zaczyna coraz więcej ludzi ro- pochowan~go w Warszawie.
, 1 pospolitej. Zdanie jego zgadza się z dziesiątzumieć, że w epoce radja i aeroplanów zapro0.statm kongre~ esper.a~tystów w Gdan- kami tysięcy zagranicznych esperantystów,
wadzenie jednego pomocniczego języka mię sku 1 w Wars.zawre zwroc1ł uwagę naszego , dla których Warszawa jest Mekką Esperanta.
·
dzynarodowego jest koniecznością. Poniewaz , społecżeństwa na sprawę Eperanta. Znowu I
Leopold Kronenberg.
zaś językiem takim nie może być żaden język ' przybyli do nas wybitni przedstawiciele ob- l
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Nasze uzdrowiska pod oc~roną ustawy paszportowej

BUDOWNICZY
I

ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ
Książka

ij

·zAXOPANE

romantyka o Rajmundzie. Rembielińskim*)

Brak dobrej usługi daje się odczu~ wszęGdyby ludzie nie zażywali tabaki, to nie
wyrabianoby tabakierek. Gdyby ludzie , nie dzie. Szofer auta-dorożki nie odrywa się od
odczuwali konieczności wypoczynku lub ku-· czytania gazety i nie zmienia pół-leżącej poracji, to nie mogłyby istnieć miejscowości, za- zycji, gdy ktoś się doń zwraca z zapytaniem,
na które niemrawo odpowiada monosylaba·. · ·
spokojeniu tych potrzeb służące.
mi. - „Ile kosztuje jazda do Kuźnic?" gepotrzebuje
bardzo
Tak. - Zakopane
ści. Potnebuje ich dużo, potrzebuje ich pie- „Siedem". - "Przecież taksa jest pięć?" niędzy, musi ich więc sobie zdobywać. Do- „Nie!" - i czyta sobie dalej swoją gazetę.
We wszystkich lokalach jest za mało kei·
pomaga mu w tem państwo przez ulgi kolejowe, dopomaga mu maksymalny cennik dla nerów czy kelnerek, przytem w usługiwaniu
pensjonatów i hoteli, głównie jednak dopo- mają jakiś system, uniemożliwiający otrzymamaga mu wysoka cena paszportów zagranicz- nie tego, po co się do lokalu przyszło. Po
nych, usuwająca konkurencję uzdrowisk ob- godzinie czekania na właściwego kelnera (bo
niewłaściwy, choćby nie był wcale zajęty, Da•
Wypadki listopadowe nie odebrały Rem- cych.
wet palcem nie ruszy dla gościa z obcego remyśli
niewiele
Zakopanem
w
Jednakże
bielińskiemu odwagi i samodzielności; przesię otem, że czynniki-te, które nawet w złym jonu stolikowego), zamawia się kawę i dwa
słał on Chłopickiemu memorjały o wojennem
podobno ~ończonym obecnie sezonie ściąg- ciastka drożdżowe. Po drugiej godzinie 0 •
urządzeniu kraju i o magazynach żywności
trzymuje się kawę i dwa ciastka z owocami.
nęły tłumy przyjezdnych, nie będą działały
najpoważ
był
krótki
czas
Przez
dla wojska.
niejszym kandydatem na ministra spraw we- wiecznie, że musi · przyjść czas, kiedy pasz- Drożdżowych zabrakło. Ale tych owocoporty stanięją, że więc trzeba dbać o to. aby wych oddać nie można: bufet zwrotów nie
wnętrznych; utrącony przez wrogów, ucieka
ci tak niezbędni .dostawcy pieniędzy mieli o- przyjmuje. (Zwracać wolno chyba tylko to.
j
magazynów
Sprawa
intryg.
kotłowiska
z
powiedzialności urzędnika podług surowości
co się już zjadło. A zdarzyć to się może łachotę do Zakopanego powrócić.
prawa, a raczej podług osobistych stosunków j żywnościowych dla wojska (zwyciężył w oto- 1
two, bo wszystko jest bardzo de i podane w
natura,
sama
najlepiej
tem
o
Pomyślała
i rodzinnych związków w społeczeństwie". czeniu Dyktatora projekt zakładania składów hojnie wyposażając Zakopane w najwię~sze sposób daleki od czystości i higjeny). W tak
zugo
pozbawia
Wisły)
brzegu
prawym
na
Tym urzędnikiem jest Rajmund Rembieliński, I
zalety miejscowości sportowo-klimatycznej. miłej i mającej świetne tradycje dobrej zabapełnie wiary w możliwość zwycięstwa. Zła
niewątpliwy założyciel Łodzi przemysłowej. .
są niezrów.a.anie piękne, tak piękne, że Y"Y i humoru restauracji Karpowicza gość
Tatry
Dane biograficzne z tej pierwszej (i ostatniej 1 many duchowo i fizycznie, złożył urzędowa nie można
tego pojąć z opisu - trzeba je zo- jest o tyle tylko lepiej traktowany od psa,
Saksonji.
do
wyjechał
i
województwie
w
nie
do chwili obecnej) pracy o Rembielińskim :
że go stamtąd nie wyrzucają. Ale jeżeli się
baczyć.
pracę
obszerną
na.pisał
obczyźnie,
na
Tam,
chcę tu podać w tern przeświadczeniu, że
doprosi, żeby kelner przyjął zamówienie, to
.
państwo
władze
również
otem
Pomyślały
i
szeroko
niej
w
motywował
wszystkie jej prawdy i błędy zasługują na u- o chłopach;
dowie się, że to, czego pragnie, będzie za gourząd komisarza przy za·
stworzywszy
we,
grunwłasności
<ło
chłopów
prawo
rzeczowo
wagę dzisiejszych badaczy, a do czasu ogło
dzinę, albo, że było przed godziną, ale już
rządzie uzdrowiska. Dzięki temu komisarzotowej.
szenia źródłowej pracy o tym wybitnym mę
obserwować można pewne postępy, zwła- • „wyszło". Przeważnie musi sam sobie wszyistwi
żu - muszą być respektowane przynajmniej
Wrócił Rembieliński. do Warszawy_~ mar
się przez kilka lat już w Zakopa- · ko przynosić z kuchni i bufetu. A jeżeli się
tak, jak odpowiednie stronice pamiętników cu 1832 roku i objął urzędowanie. W sier- szcza,niegdy
chce komuś poskarfyć, to patrzą nań pobłaż
było. Dawniej kuracjusz opłacał taknem
KoMiiana.
pniu tego roku został „oddalony od służby" sę klimatycz.ną ,a za to ludność zakopiańska Hwie, jak na warjata. Jeźeli chce zapłacić,
ukazem carskim; przyczyną g11iewu Miko- nie potrzebowała płacić z.a. swe szkoły, szpi- to najlepiej niech udaje, że chce wyjść, nie
łaja była kategoryczna postawa Rembieliń
Urodzony w roku 1774 czy 1775. Kształ skiego w sprawie konfiskaty dóbr powstań tale i t. p. Obecnie za wpływy z taksy zało- płacąc. Wówczas kelner go chwyta przy
zono mikroskopijny wprawdzie, ale ładny wyjściu. Jest to o wiele mniej przykre, niż
cił się w korpusie kadetów i skończył kurs
ców w województwie Mazowieckiem.
park z placem zabaw dla dzieci; w parku gry- kilkugodzinne szukanie kelnera po całym Ionauk ze złotym medalem w roku 1790. Był
już wtedy od lat ośmiu sierotą; opiekun jego
Ostatnie lata życia spędził niezłomny u- wa. dwa razy dziennie orkiestra wojskowa; kału z kuchnią włącznie i dopraszanie się,
i ojczym - Marcin Ledochowski odumarł go rzędnik na 'Wsi, w otoczeniu rodziny i pny- kupiono samochód do polewania ulic, który by raczył przyjąć zapłatę.
niebawem. Młody Rajmund stał się wcześrue jaci6ł. Zmarł dnia 12 lutego 1841 roku.
z; częściowym skutkiem walczy z kurzem na
Kelnerzy są oburzeni. że u nas goście tak
głową rodziny i administratorem rozległych
głównych ulicach Zakopanego i drodze do
się zawsze śpieszą. A le przecie jest się po to
dóbr.
Ja.szczurówki; pokryto płytami jede;n chod- w Zakopanem, żeby chodzić, używać słońca,
* *
Wypadki roku 1794 oderwały młodzieńca
nilc na Krupówkach, nad czem pracowano korzystać z pobytu, a do restauracji wchoStreszczony tu szkic Michała Chodźki nie kilka lat. (Drugiego jeszcze nie rozpoczęto).
od sprawy pługa i cepów; Rajmund stał się
dzić po to tylko, żeby zjeść, zapłacić i wyjść,
sprawy, a nawet nie wyjaśnia jej.
wyczerpuje
organizatorem powstania w ziemi wiskiej,
a, .J!i~ wyc~kiwać. .g~ czyjegoś. zmiłoMyśli też o stworzeni.u przynęt dla zakowyczłowiek
jest
zki
c
książe.
tej
Bohaterem
prowadził podlasiaków ku Warszawie i był I
.
..,.
wania.
piańskich kuracjuszy Karol Stryjeński. Czło•
pod Radoszycami w dniach klęski ostatecz- jątkowo mocny i samodzielny; w latach roz- wiek ten oddał się cą.łkowicie trosce o zroWidać wszędzie brak organizacji, brak
nej. Potem w ciągu lat kilkunastu Rembie- maitych mroków politycznych i moralnych bienie z Zakopanego pierwszorzędnej miejsca
idąc:y własną drogą. Chodźko nie mógł za- ,
"głowy, brak kupieckiego rozumu. Służby
liński gospodarował na wsi, pisał dramaty (w
wości o szerokim zakroju.. On stworzył skoroku 1804 wystawiono w teatrze warszaw- spokoić ciekawości swojej i swych czytelni- cznię narciarską na Krokwi, jedną z najwięk . albo mało, albo niezorganizowana. Dezynfeków, bowiem niedostępne dlań były i zam1 kują pokój po każdym gościu formaliną, za co
s~im sztukę p. t. •:~abina ~alisburg"), i uczył
szych na świecie; on stworzył plan regulacyj- g?ść płaci 8 zł., ale jeżeli pociągnąć przypadknięte na sezamowe sp~ty archiwa krajow~
się zasad ekonom11 1 prawa 1 rządu. We wrześ
ny Zakopanego i szkołę zdobnictwa; on praniu 1807 Stanisław Małachowski powołał go oraz rodzinne w kraju po Rembielińskim pa- cuje nad założeniem w Jaszczurówce wielkiej 1 ~tem za mocno . szufladą, to za nią znajduje
Koź
insynuacje
na
Chodźko
się fury antycznego kurzu - rozkosznego że
do służby administracyjnej na odpowiedzial- l piery. Dlatego
pływalni, zasilanej wodą ze źródła cieplicone stanowisko prezesa Jlady Administracyj- miana odpowiada pismem Gerlicza, a szcze- wego, któraby w zimie była dobrą ślizgawką ru dla drobnoustrojów • Są tylko dwa prynej okręgu białostockiego i łomżyńskiego. ·góły o przemyśle podaje w przypisk~ cy- i terenem zawodów hockey'owych, curlingo- watne place tenisowe porządne i jeszcze ze
Niebawem Rembieliński zostaje prefektem tując ob~zerną notatę, nadesłaną mu przez wych, łyżwiarskich; on projektuje utworzenie cztery, · też prywatne, które mogłyby duży
dawać dochód, ale leżą odłogiem i są nie do
departamentu płockiego i w krótkim czasie anonimowego z kraju informatora.
11 gminy artystycznej" na Harendzie, by ścią
użycia.
wybija się na czoło młodej biurokracji polPostać Rembielińskiego w świetle tego
gać do Zakopanego naszych wybitnych twórskiej.
szkicu staje się pociągająca: niepokoi, drę ców, którzyby tam pisali i tworzyli, tak, jak
Mało, bardzo mało widać myśli i pracy
W maju 1809 na wniosek ks. Józefa Po- czy, imponuje, budzi współczucie i podziw.
to czyniło już tylu ich wybitnych poprzedni- we wszystkich poczynaniach. Mało, minimalniatowskiego Rada Stanu Księstwa Warszaw
Na wyjaśnienie czekają ważne szczegóły ków, i którzy dopomogliby do utrzymania te- nie, widać starań o dobro i zadowol~nie kuskiego mianuje Rembielińskiego szefem admigo duchowego znamienia, którem Zakopane racjusza, który często, zwłaszcza w pełnym
życia prywatnego: sprawa majątkowa i spranistracji ziem zaboru austriackiego, zajętych wa powtórnego małżeństwa (1819 r.) z młodą się szczyci. Tak to myśli o Zakopanem Strv- sezonie, traktowany jest nie jako pożądanJ
przez wojska polskie.
jeński. Zwykłym u nas trybem, zaczynają· o- gość, lecz jak uprzykrzony natręt.
Na tym trudnym posterunku Rembieliński i piękną Antoniną W elz.
Ale przedewszystkiem domagają się wy- czywiście pod nim dołki kopać, nie przebieI? i;iaprawdę, co to będzie, gdy paszporty
wytrwał do końca, pomimo ostrych konflikrając w środkach. Kierowane zawiścią nietów z wielkopańską reprezentacją szlachty świetlenia zaledwie poruszane tu i ówdzie w znane bliżej indywidua nie zawahały się na- stameią?
historjografji naszej (od Mochnackiego i Koź
galicyjskiej.
żab.
wet sięgnąć brutalnemi łapami do prywatnePo pokoju preszburskim wrócił do Płocka miana poczynając) trzy kapitalne sprawy: go życia Karola Stryjeńskiego: do jego poży
rola Rembielińskiego w roku 1809 na urzę
ł z niesłabnącą energją kierował administramałżeńskiego. rozsiewając wieści, które 1
dzie Generalnego Intendenta. Wojsk, w epo- cia
cją departamentu; wielki czciciel prawa słusznie przejęły oburzeniem wszystkich uczce Królestwa na urzędzie prezesa wojewódz- ciwych przyjaciół zasłużonego męża i jego
umiał pouczać ministrów o obowiązku 'dziakiego i w pierwszych tygodniach powstania
łania prawnego, a w dyskusji na temat orgawybitnej małżonki.
nizacji władz administracyjnych ,skarbowych listopadowego, gdy prezes chciał wziąć na
Są więc przeróżne plany podnoszenia poi sądowych brlł tywy udział; w tym czasie swe barki nieomal połowę ciężaru dyktator·
ziomu Zakopanego w celu uprzyjemnienia poski ego.
wydał kilka rozpraw fachowych. Rok 1812
bvtu przyjezdnym. Plany na daleką przyJeżeli badania źródłowe nie ujawnią obył nowym bodźcem dla niepospolitej energji i woli Rembielińskiego. Wielkim zada- koliczności i spraw ujemnych ,a obecnie zu- szłość, prawie że nierealne. Plany, spełnie
nie których więcej nastręcza trudności, lliż
ni~m kwaterunku i aprowi~aci.i korpusów arpełnie nieznanych, to będzie można zaliczyć
Plany, wychodzące ze strony
możliwości.
m11 Napoleona bez pognębterua ludności de- Rembielińskiego do najdzielniejszych w naspołeczne
partamentu podołał w zupełności; zyskał tak rodzie sług prawa. ów pracownik niezmor- władz państwowych i komunalnych.
że przyjaźń wicekróla włoskiego Eugenjusza,
dowany a chłodny, ambitny a rzetelny, ów
Ale inicjatywy prywatnej nie widać wcaktóry mu niebawem karjerę w służbie wło. krewniak Ostrowskich i Skarżyńskich, a brat le • Raz, bo jej niema wi:ele, a powt6re, bo
skiej zaproponował. Po klęsce wojsk Cesa- przyrodni Jana Ledóchowskiego ,który for- jest paraliż'owana.
rza pr~fekt płocki umiał postawić 3 tysiące sował detronizację Mikołaja, ów bezwzględ- I
Buduje si'ę dużo, ale buduje się źle, tanpospolitego ruszenia i zadziwić wszystkich ny krytyk, uciekający przed bezczynnością w i detnie. Bo czyż można amortyzować drogi,
swą gorliwością. U boku księcia warszaw~ewolucji narod.owej. do rozmy~lań o chł?pie, j z .p ewnym komfortem wykończony budynek,
w
skiego przebywał - aż do ewakuacji Drezna 1 ow poddany Mtkoła1a, wzywa1ący Pask1ewi- ! gdy egzystuje cennik maksymalny? Toż penpo niepowodzeniach francuskich; złożony \1 cza do szanowania konstytucji, ów protektor sjonaty mają najwyżej 150 dni, w ciągu któchorobą pozostał w Dreznie i stamtąd zawia- fabrykantów i kupców, wracający zawsze z j
Reprezentuje interesy życia
rych pobierać mogą tę najwyższą zapłatę i
domił swego monarchę, że przyciśnięty nie- j tułaczych szlaków do swoich włości, z dróg mieć
wszystkie pokoje zajęte. Poza tym okre
gospodarczego zwłaszcza
dostatkiem, wraca do Księstwa do swych o- wzniosłego umierania na drogi niezłomnej sem ceny są niższe i pensjonaty puste. Ceny
pustoszonych wsi.
wegetacji, - Rajmund Rembieliński będzie :
artykułów spożywczych zmieniają 1
Komisja rządowa spraw wewnętrznych I symbolizował pewne siły w narodzie: siły na rynku
Rolnicże i przemysłowe
się, wzrasta nawet taksa klimatyczna, a ceny
Kr_ólest~a. Polski:go powołuje Rembieliń- I ogniw, wiążących górne tysiące z dolnemi
są usztywnione. A amortyzować
pensjonatów
sk1ego, JUZ uwolnionego manifestem króla mil jonami.
trzeba szybko, bo gdy paszporty stanieją, to
Prenumerata miesięczna Zł. 5.saskiego o~ :pr~sięg! na wierność, do służby :1
Dla tych, którzy chcieliby zbierać mate- i w sezonie może nie być pełno. Zjadą taterpa~sh~oweJ 1 mianu1e .go :prezesem komisji :jały do biografii Rembielińskiego dobry to I nicy i chorzy, nie mogący znieść dąlszej poWarszawa, ul. Szpitalna Nr. 1.
wo1ewcdztwa mazow1eck1ego - wielkiego Jest I?rognostyk, że wyprzedził ich w tym ! dróży, ale niewiele kto więcej - o ile nie
obszaru, z siedzibą w stolicy. Umocniony trudzie o lat 65 romantyk, który „gonił całą 1
Tel. 30-54, 49„04, 30-51, 277-88
zdoła się szerszego ogółu do Zakopanego
na · tem stanowisku i ceniony przez Zajączka d?szą za każdym dźwiękiem narodowego ży- przywiązać.
A temu celowi mało służy to, że
Konto w P. K. o. 8,575.
i Mostowskiego, Rembieliński w ciągu 15 lat eta, który „zbierał wonne te kwiaty i ubierał
pensjonaty oszczędzają na służbie, na jedzew nie ołtarz przyszłości narodowej".
niu, na cz em się da. Wspomnienia o tern nie
•) Żywot Rajmunda Rembieliliskiego przez Michabędą stanowiły zachęty do oowrotu do Zała Chodtkę. Paryt, 1862. Str. XIV t 79. Portret.
Zygmunt Lorentz.
kopanego.
i budował. Szcz.ęśliwy u siebie w domu (w Jedwabnem i Krośniewicach), uczestnik wielkich dyskusyj w Radzie Stanu, marszałek Sejmu w roku 1820, autor rozpraw
głośnych i czytanych, przeżywał surowy a
sprawiedliwy Prezes swój wiek najpiękniej
szy. Wtedy właśnie przeprowadził on w
swem województwie wspaniały plan uprzemysłowienia okolic Łęczycy i oglądał niecierpliwemi oczyma owoce swego trudu, tysią
czne, stutysiączne postawy sukna i sztuki
płótna oraz wszelakiej bawełnianej tkaniny.
rządził

Autorem tej oryginalnej książeczki jest
Michał Chodźko, literat i żołnierz, nieulękły
emisarjusz Wielkiej Emigracji, dozgonnie
wierny ideałom młodości.
W obszernej przedmowie, pisanej w maju
roku 1861, czcigodny weteran rewolącji pod
wrażeniem ówczesnych wypadków warszawskich 11 łączy się w modlitwie z ludem polskim, podnosi ducha do miarotonu, jakim on
jęknął do Boga". 'Patetycznie mówi. autor o
tragedii Polaków, tragedii klęski, błądzenia
i tęsknoty, o cudach wiary i o duchu demokracji; czar uniesień romantycznych bije z
pożółkłych kart... Ale jest na tych kartach
także opowieść o rzeczywistej ojczyźnie;
Chodźko podaje zarys swej historjozofji, aby
dać tło i światło człowiekowi pracy organicznej, 11 żywotowi wzorowego urzędnika w
pośród społeczeństwa ,w którem jeszcze urząd uważano względnie, nie uważając od-
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Adrienne Mesurat

par .f.ullien Oreen
cji.

I Anna Mesurat jest mieszkanką prowinWcześnie osierocona przez matkę, wzro-

sła między ojcem despcYtą i starszą od siebie
o lat kilkanaście, siostrą suchotnicą. Natura
to zamknięta w sobie. milcząca, trochę dzika.
Nikt jej nie zna i nikt jej nie kocha - nikt nie
pragnie poznać jej, ani się do niej zbliżyć.
Ani ojciec, tyran domowy, egoista tępy, nieuznający żadnych zainteresowań, prócz własnych zwyczajów i rozrywek, żadnych ukochań - prócz siebie_ ani siostra, której prze
szłość krwawi jakąś tajemniczą raną, a terainiejszość - to ta kanapa pod oknem, na której trawi teraz suchotnicze dnie. Adrjanna
jest piękną - wie o tem, ale cóż jej potem?
Jest niewinną i nieświadomą życia, a kipi w
niej tajna jakaś, niepojęta, nie~stannie · hamowana siła. Siła ta ani wybuchnąć nie może,
ani zwrócić się w jakimkolwiek określonym
kierunku„. Wzlotów - dokąd? Wszelkie okno
na świat ideału zabite zamurowane szczelnie
życia wewnętr~nego?.: Czemże jest religja:
je~i nie pustem, udnem zachowaniem form!
Miłości? Jakżeby zabłąkać się mogła w tę
zimną pustkę, która jest domem Adrjanny,
gdzie nawet nie zakwitł najskromniejszy
kwiat rodzinnych uczuć. Adrianna lęka się ojca - a nie znosi gderliwej i surowej siostry„.
Brzydzi się jej chorobą i w swem egoistycznem, bujnem zdrowiu drży przed zarazą„.
Oto środowisko _ oto „dom", gdzie więdnie młode życie.
N agle - wstrząs. Pewnego wieczora, gdy
niosąc wielką wiązankę kwiatów, wracała drogą do domu, minął ją powozik. Padło na nią
roztargnione spojrzenie. Na moment spoczęły
na niej z zaciekawieniem wielkie oczy, zwróciła się ku niej schorowana twarz. Machinalny
ukłon. To „nowy doktór", niedawno przybyły
do miasteczka, najbliższy są!!iad willi pa.iistwa Mesurat.
To spotkanie przelotne, stanowi punkt
zwrotny w życiu Ad;rja11ny. Jakby jakaś zasłona nagle zerwana, z własnej, tajemnic pełM
nej duszy„. Jakby padł w tę duszę snop żarzącego światła. Wszystko mieni się tam,
drży, żyć pragnie„. '.fęczowych barw nabrała
szara jednostajność dnia.„ Rozkoszna, a bolesna tajemnica wypełniła pustkę„. Jest o
czem marzyć, jest czego pragnąć„. życie ma
.
.
.
cel.
Pr~esa~a? Nigdy. Nu: obserw.acia nawet.
Zdumiewa1ąca 1 w dwudziestoletnim chłopcu,
jakim jest Green, intuicja psychologji dziewczęcej. intuicja tych natur potężnie zmysłowych, a obdarzonych jednocześnie - imaginacją
twórcz~! która potrafi. świat cały, stworzy.ć i
zaludmc. Dusz płomiennych, ktore w w1elkiem ukochaniu rozbłysnąćby mogły, w całopaleniu ofiarnem spopielić się„. a trawią się
w,łasnym. ogniem. P~zeżywa Adrjanna tajemnicę swoią... Gdy s10stra, ta chora Żermena
opuszcza rano pokój swój na drugiem piętrze,·
dziewczyna biegnie tam i, do połowy wywieszona z ok°;a, z~puszcza chciw~ oczy w otwa:te okno s.ąs1edmego ,Qomu, gdzie. do1rzeć mo~na kąt biurka„ .. Wieczore~ .zas1 .wys~wa ~ię
na drogę. czekaiąc, czy me prze1edz1e znow
ten powozik jedyny„.
Ale przed zawistnemi oczyma starej panny nic się nie ukryje, nic nie utai się przed
jej przenikliwością złośliwą. I ta;emnicę
Adrjanny wykryła.„ ostrzegła ojca przed nieZamknięta na
Koniec.
bezpieczeństwem.
klucz furtka od ogrodu. Wzbroniony wstęp do
pokoju siostry. A codzień, po kolacji, aż do
chwili spoczynku, obowiązkowa partja kart w
nienawistnem rodzinnem gronie, między siostrą, która mści się nad tą tryskającą młodością za swoje zmarnowane życie - a ojcem,
brutalnie akcentującym swą władzę. samodzierżcą w miniaturze. Płyną dni męki, w któ
rych dusi się i pręży młode ciało, a to, co było
złudą, majakiem, podnieceniem chwilowem
staje się wszystko pochłaniającą rzeczywistością. Miłość Adrjanny do nieznajomego doktora 1 jest, w istocie, namiętną żądzą wyzwolenia. Przeszkody - rodzą nienawiść.
Toczy się tak ciężka ponura tragedja, bez
słów i gestów, pośród tych trojgiem wrogów,
spętanych kajdanami związku krwi i porządku społecznego. Ale zdrowie Żermeny pogarsza się szybko .. Despota ojciec nie chce we:-wać lekarza, me chce nawet pozwolić na nie'.Jędne oszczęd_zanie gorączką trawionego cia-

Zajechał w pozłacanej, poszóstnej kolasce
I rzucał w ślad po kolach najprawdziwsze
złoto,
,
Dziwne, że byl ów panek incognito w masce

francuskie

Lecz kiedy rzuca zlot<Y, któżby pytal o to.
Obwolali go świętym, wnieśli na piedestal,
Poświęcili za życia, chociaż żyć nie przestal.
A kiedyś, gdy historja weźmie instrumenty
I ;zacznie ważyć serca, sumienia i cnoty,
Ujrzycie, że ów święty, to tylko wydęły
Balon głupstwa z obliczem pod maską id/oty.
· Czyż lepiej nie posiadać poszóstne/ kolaski,
A twarz mieć, która obyć się może bez
maskil?
Q . .
ur-quz.
·

U nas i gdzieindziej
Zmarł w Warszawie ' PO długiej chorobie
płucnej artysta teatrów miejskich ś. p. Karol
Rdzawicz w 33-im roku życia. Zmarły artysta pozostawił po sobie wspomnienie wzoro-

ła. Więc sojusz między siostrami! Młodsza
wegó pracownika teatru i nieposzlakowanema odwagi dość, - posiada trochę zaoszczęgo charakteru człowieka.
dzonej gotówki: wykradnie nocą klucz od
*
Powieść regjonalna nie święci jeszcze u
furtki z ojcowskiej kieszeni - ,dopomoże chonas triumfów takich, na jakie bezsprzecznie
rej uciec do domu zdrowia. Litość? gdzietaml
zasługuje. Może dlatego, że wybitne talenmrożący strach przed zarazą i wizja zajęcia
ty bądź ją lekceważą, bądź też uważają, że
pokoju, z którego okien patrzeć można w tamregjonalizm obejmuje zbyt wą.zki horyzont
te okna.
ich twórczości. Ostatnio ukazała się podla
I wszystko udaje się w zupełności„. tylko,
wieść na tle stosunków kleru polsko-litewjak łatwo dojść prawdy w maleńkiej mieściskiego literata :wileńskiego, Antoniego Milleni~l Wię~ wieczorem zj~wia ~ię ojciec w ~
ra p. t. „Powołanie". Niestety zalet literackmku Adrianny, na drugiem piętrze, na ktore
kich trudno się w niej dopatrzeć.
I wiodą, WJ?rost z sieni o kamien?-e} posa.dzce,
Notujemy więc ukazanie się powieści z
, strome, mewygodne schody. 01c1ec wie o ~~l!El!l!.llMJM!l~· •••••
kronikarskiego i dla wskazania,
obowiązku
w,szystkiem„..i to,. ~e Adrjanna d~pomogła \ ~S:lr.mlrmls:JGE!Wl~i:EB:J• • • • • •
gałąź literatury regjonalisty•
przebogata
ta
iz
.
.
•
.
Ale
uczymła:„
t?
~zemi;
i
t;ct~c~ki
do
s~ostrze
·
zaniedbaniu.
w
usycha
cznej
med~czekarn.e. 1e1} Nie ~.aJll!ie upragmonego Adrianna wyszła z domu. W.m1ast:cz~u swię- .
pokoiu. A oiciec iutro po1dz1e do tego gacha, t? I:idowe, race, tańce„. Adriann:i- 1dz~e prze~
Na inaugurację działu dramatycznego w
I ~tóry. prawdopod.obni~r świadomie wyz.ysku- s1eb1e, zafraso~<L?a.„ .g~str:kuluiąc . ~ywo 1
miejskich we Lwowie wybrano Sło
teatrach
ie głupotę bogatej dziewczyny! I powi.e ~u sz:pcą<; zawz1ęcie - Juz. me będę JeJ zamy„Księcia Niezłomnego" w reżyserji
wackiego
Nagle
kar~y...
~
.g:ama
~o
sło~a pra~dY·:· A ty.mc~ase~11.„ ~ozleg~Ją się kac.• ._ me z~~s~ę
głos?e poh~zk1. - n!c iednak .me ~oze wy- na widok m11a1ące1 J~J: obcej kobie.ty, wybu- Trzcińskiego, inscenizacji Osterwy, z ilustrarwac osłupiał~) . Adqanny z milczenia„„ Sta- c~a gradem na1ohy~rue1szy~h wyzwisk, wyr~ cją muzyczną Dołżyckiego. Rolę tytułową
rzec wychodzi na schody, a ona wybiega za zow pl1;1ga~y~h, ktorych mą dy przedtem. me odtworzył Osterwa.
Na bawiących we Lwowie, na Targach
nim, zatrz~skują~ drz~~ od sw~go oświetlo- wymoWlły 1e1 usta·:· .a chwilę potem!. zd1~ta
korespondentów pism zagraniWschodnich,
nego pokoju. C1emnosc„. Adqanna słyszy nagłą trw~g~„ _Przyspiesza .kroku... mi1~ ~a~
całość przedstawienia wyBerlina
z
cznych
sąSledmei
W
szosie„.
na
Jest
JUZ
steczko.„
w
Biegnie
schodach„.
na
zmieniony głos ojca
warła potężne wrażenie. Korespondent dzien
stro?ę te~o. głosu 1 c~łym c~ężarei;n. silnej po- wsi za~rzymują ją l~dzie~. Kim )est?. Skąd, ników angielskich Raynold, oświadczył, że w
stac1 swo1e1 rzuca się w ciemnosc1 na plecy dokąd 1dz1e?„ Nie wie ... rue pamięta me.
Berlinie nie widywał nigdy przedstawienia
* * *
: tego człowieka, który znęcał się nad nią przed
równie sharmonizowanego i we wszystkich
1
Charakterystyczną cechą obydwuch tych szczegółach wykończonego, jak lwowska. re1 chwilą. Zachwiała się.„ uchwyciła się ~ocno
po~ęczy„. a. ~a schodach nag~y krzyk. 1 s~uk. książek, jest brak wszelkiego jaskrawego lub prezentacja arcydzieła Calderona • Słowac•
las po chwih dygocące ramię, wyciągruęte melodramatycznego tonu. Wszystko odbywa kiego.
n:i;d ,P 0~ęczą ~ch~dów, lampa ~ kurczow,o .za- się w półmroku zwykłej, rodzinnej atmosfery
c1~n1ęte1 dłon~.„ 1 blask. od te1 lampy oswiet- tych ludzi. I właśnie ta atmosfera zwykłości,
Najbliższą premjerą teatru Letniego bęla1ący straszliwym kręgiem to coś ~trasz!1ego, ten umiar, ten ton zimnej obserwacji, to po- dzie komedja „Moja Maleńka" świetnej spół
rozpłaszczonego na dole, na kollllenneJ po· tęga tych powieści _ i ich groza.
ki aktorskiej Nicodemi'ego i Mirande'a. „MoO prawdziwości tych środowisk i tych ty- ja Maleńka" zdobyła sobie wielki sukces na
sadzce„.
A nik?go niema w .do~u - ho służąca .tyl· pów wątpić niemożna. Podpatrzeni są żyw- zagranicznych scenach. Główne role kreoI!
ko na drue.przy~hodz1. Ni_kogo pr6cz ~dqan- cem. Wypadki takie zdarzają się. W ohyd- wać będą pp.: Majdrowiczówna i Lenczewny na drug:em piętrze - 1 tego czegos strasz• , nej nagości występują ponure tragedje co· ski.
dziennego życia. w środowiskach uchodzących'
co lezy tam, pa dole, przy schodach.„
nego,
1
Oczywiście - nikt nie wie. Oczywiście- za cnotliwe i zdrowe.
Teatr Polski przygotowuje jako najbHż
Ale poza tą jedyną wspólną cechą, którą szą premjerę, pod kierunkiem K. Borowskienikt się nie domyśla. Wypalona doszczętnie
nafta w lampie?, Nieprzytomny krzyk dziew- stanowią bezstronność i artystyczny umiar o- go. słynną sztukę Wiktora Sardou „Fedora"
czyny w nocy, przez otwarte okno: ratunku!?, bydwuch pisarzy - jakaż różnica w trakto- w nowym przekładzie Gustawa OlechowNikt tego krzyku nie słyszał„. Nikt nie wie. waniu tematu! Franciszek Mamiac, zaznacza : skiego. Rolę Fedory, którą kreowała Sara
A przecież oblepia się w około Adrjanny, śli- zaledwie, niedopowiada, tu i owdzie silniej- 1 Bernard, znajdzie godną przedstawicielkę w
skie błoto małomiejskiej plotki. Chwytają j~ szem pociągnięciem mistrzowsko podkreślając Marji Przybyłko - Potockiej. Dekoracje projak w kleszcze, jakieś potworne macki, tern ton, nagłym, przelotnym blaskiem oświetlając jektuje St. $Hwiński, a stylowe kostjumy (r.
wnętrze psychologiczne ludzi, których two- ' 1880) skomponował art.-malarz Norblin.
'i straszniejsze, że niewidzialne. Każda chwila
, niesie lęk. Każda. chwila niesie przeświad- rzy. W tragedji Teresy niema lęku, niema
*
1 czenie, że wiedzą. Wiedzą tem dokładniej, im wyrzutu i to, co się dzieje jest jakby racjonał- .
W dniu 4 sierpnia r. b. zatwierdzony został
ona wie mniej. Wie, ta jedyna znajoma, są- ną konsekwencją psychologji bohaterów, roz- przez władze „Polski Związek Producentów
siadka z pobliskiej willi, która okazuje dziew- winięciem wypadków. żadnej w autorze lito- Filmowych". Zarząd związku stanowią pp.:
czynie c~ułość, opie~ę. Wi~ - b? słysz~ła ści, żadnego potępienia. Teresa kończy, jak B. Kaden (prezes), reż. K. Czyński, S. Dękie
dziewczyny teJ .nocy. I Adrianna w1~, kończyć musi Rodzina Desqueraix prędko rowski, inż. Z. Gniazdowski i reż. M. Mach„
~rzyk
1
· ze ta dob:oduszna, niedawno pr~ybyła paru, przejdzie do równowagi nad „incydentem", wic. Celem związku m. in. jest p01wołanie
to zwyczaina prostytutka, spędzająca tu czas który przez chwilę. wstrząsnął ich egzysten- do życia w Polsce stałej wytwórczości filmo-·
wej.
wolny między jednem a drugiem zajęciem.„ 1 cją. •
Co innego Green. Ten dwudziestoletni, a
bojkotowana przez całe, cnotliwie nadęte mia-11
Janina de Witt, znana śpiewaczka sopraI1 ~teczko. A choć i w Adr.jannie burzy się tra- : dziś już sławny autor, pragnie również oddy~ja mieszcza~skieg~ rodu, odezwać się nie zwierciacllić z zupełną objektywnością środo nistka, powróciła do kraju z zagranicy, gdzie
wisko, do którego nas wprnwadza - ale mło odnosiła wielkie sukcesy wokalne, zarówno
moze, bo ta kobieta wie ... ·
I przychodnia służąca•.. i właścicielka skle dość żąda bezpośredniej pobudki do zbrodni w Paryżu, jak i w Londynie.
piku;„ Mówią, milcząGe usta. Smagają spoj- - i żąda kary. Obłęd Adrjanny jest nieja*
Zarząd miasta Ekaterynburga zwrócił się
rz,erua. \Yzmaga się ~ziwny stan pół-jawy, ko okolicznością łagodzącą - jest i ekspiacją.
poł-snu, nieustannego holu głowy.„ Wzmaga1ą A czytelnik, który ze zdławionem sercem śle- • do władz sowieckich w Moskwie o pozwolenie urządzenia w domu, w którym był zasię straszliwe bóle głowy, omdlenia, szum i ' dził jej los okropny, odchodzi z uczuciem ulgi.
Wniknąwszy jednak głębiej w obie te mordowany cesarz Mikołaj H z rodziną lęk.„ lęk nieustanny, a w tem wszystkiem I
ż;ące poż.ąd~nie czło~ek.a, któ;e~o ~id~iało I zbrodnie, przekonamy się, że nie' one zdejmu- muzeum. Muzeum to zawierałoby stałą wyją nas grozą, ale tło, na którem powstają. Kto stawę pamiątek, tyczących się ostatniego ozycm - aktory. JC~t osią 1stmen1a się raz
tu czuje, kto myśli. kto kocha, kto pragnie, kresu życia zamordowanego monarchy.
.
przy ktorym było?y uk~Je?ie:
Oto sposobnośc pomowiema z mm. Przy- kto dąży do czegokolwiek? Czem związani są
*
Hamburski 11 Kunstverein" 1 podobnie jak'
cho~zi, po ponowne~, ciężkiem omdleniu I ci ludzie ze sobą, choć są rodziną - czel'n ze
Adria~ny, wezwany, Jako l.ekarz, przez usłuż- i społeczeńtwem? Ciasnota pojęć i brak wszeI-· ubiegłego roku Drezno, urządził latem wyWystawiła
, ną sąsiad~ę. :Jest sam z dz1~wczyną. ~ on wie. ! kiej wyrozumiałości, zastępują cnotę. forma- stawę europejskiej plastyki.
Czechosło
Rosja
Włochy,
Belgja,
Francja,
1
I I religję. Zachłanny egoizm zbiorowy i indy; Ale on. mowi. - „J a~ pam zabiła 01.ca
. sz~pt ~ichy, po raz pierwszy wypow1edz1ana 1 widualny twórzy i burzy. Uczucia są instynk- wacja, Austrja, Skandynawja„. naturalnie
Tylko
; tarni. W bezmyślnem zbliżeniu ciał - płodzi obok Niemiec. Polski nie było.
, ta1emmca: ,,zepchnęł~m go ze s:hodów„."
i ł ł a.
w
i
dz
a
R
obrazy
są
Niemców
wśród
l . A i;iotem wyznarue, ri;zp<l:czhwe, niezra- się dzieci. W bezmyś.lnem użyciu-tworzy się Nazwisko artysty w Polsce dotąd nieznane.
· .:oone m~zen;i. a tak ;~zdz1e;a1ąco młode w i marnuje życie. żadnego ukochania, żadnej
1
sz.loc~a1ące1 s~czer~sci SW~JeJ. ,,Man; 27 lat trwogi, żadnego wysiłku. Grzęskie trzęsawisko
*
G. Izzamberd wydał listy i notatki ArtuWlęce1 od pam, moze paru pokochać mnego'', male:ńkich interesów surowych i bezlitosnych
-„ •• Pocóż tak mówić, kiedy kocham sądów, oziębłość i nędza wewnętrznej pustki: ra Rimbaud'a p. t. „A Douai et Charleville".
oto domy, które nam, obaj po mistrzowsku,
pana!
-;-- _.,Mąm - i tu łamie się głos mężczyzny ukazują Mauriac i Green.
118
A gdy odłożymy te, przepysznie napisane,
sn;i;iertelną chorobą serca! Umrę za dwa :
a niewymowny smutek zostawiające · książki, wiek ideale, egoizm i oschłość) - wskazuja,,
lata„.
przychodzi nam trwożna refleksja: czy tylko że środowiska takie istnieją, że są liczne, że
- ,.Umrę~ panem!",
· Lecz pa~aią okropniejsze słowa: ,,Ja nie na prowincji francuskiej znajdują się środo , są głęboką a istotną przyczyną rozkłac\.u spo-.
koch.am pam, panno Mesurat". Wówczas mil- ! wiska takie?
l łecznego. Sam fakt poruszenia jednocześnie
Jaki cel ma publikowanie powieści o tak
1
cze01e„. pustka„. grób„.
przez dwuch autorów tematu tak niezwykłeI co znaczy wizyta siostry, doktora, jej wy- ' tragicznym temacie? Jaki cel - poza celem . go, jak zbrodnia, dokonana . przez kobietę,
mówki, obelgi, gl· ._,~ by! Co wszystko teraz mo- . artystycznym? Czy ukazanie ich. jednoczesne członka ,,znanej i cenionej" rodziny, dowogodzin odrętwienia„. tłum · niemal, uważać należy za objaw pożądany? dzi, że gdzieś, w sferach niewidzialnych i nie~e znaczyć! Sze,
<I1yśli , które pę · ,, skaczą, tłum niknących, Czy wywierają wpływ ujemny, czy dodatni? dostępnych uderzono na alarm, a czujne ucho
Otóż identyczność środowisk, a pokrewzmechanizowane ruchy„. i
.nętnych obraz,
artystów pochwyciło głos tego dzwonu.
_,czy szeroko L „ arte, puste.„ „puste, jak ność sytuacji i typów (tyraństwo mężczyzny,
oczy człowieka , .{iremu po1niesiono powieki ' pustka duchowa, brak idealnego podłoża, a
Anna Leo-Ros•.
w czasie snu„." Skrzyp otwieranej furtki... 1 raczej brak zespolenia rodziny w jakimkol- (Genewa) .
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TEATRY WARSZAWSKIE

Łodzi

nia. Prof. Eins.tein, Barbusse, Gorki, George
Gross, E. E. Kisch, Harden, Dr. Helena Stocker, to sztandarowe nazwiska. Otóż w b. r.
otrzymali członkowie Gorki'ego „Warsztaty
(Egon Erwin Kisch - 11 WAGNISSE IN Artamonowych" a obecnie rzecz .Kischa, oALLER WELT''. 12. Originalzeichnungen trzymają zaś jeszcze powieść Uptona Sinclaiv. Rudolf Schlichter. 1927. „Univers\llll'-Bu- ra i „Mei~terroman" - jak glosi prospekt cherei fiir Alles". Berlin NW. Ziińch. Str. Stefana Zeromskiego „Przedwio śnie", Nazwiska i tytuły określają jasno linję wydaw320. W handlu nie do nabycia).
Ciekawe przedsięwzięcie: nowa SPóLNO- nictwa. - Obecnie idzie mi właściwie o
TA KSIĄżKOWA. Oparta na statucie a wy- 11 Wagnisse" E. E. Kischa, autor u nas mało
dawnictwa jej otrzymują tylko udziałowcy. znany. Nawet z nazwiska. Popularnie zwany w Niemczech 11 wściekłym r eporterem",'
Założyli ją wybitni pisarze i b:iibli'ofile, o zabarwieniu postępowem. Cel: dostarczanie Przedstawiciel nowego w beletrystycznem
dobrych książek ze wszystkich dziedzin du- piśmiennictwie kierunku t. zw. grande reporcha ludzkiego z w y k 1u c z e n i e m p o- tage i „der rieuen Sachlichkeit", nieomal jego klasyk. Jego 27 opowiadań z najdzikszych
ś red n i k ów, co poręcza taniość książek.
Za opłatą wkładki miesięcznej w wysokości zakątków świata i z najzawrotniejszych og1.10 M. otrzymuje członek miesięcznik „Uni- nisk kultury, to zbiór najkolorowszych awanversum" - bardzo dobrze redagowany i ja- tur, zawsze jediiak zakotwiczonych w realn.
życiu. Kisch relacjonuje drobne zdarzenia,
kościowo - wartościowy - a co kwartał cenanegdoty, błyskawiczne spostrzeżenia, które
ną książkę: typograficznie doskonale wydaz bystrością reporterskiej soczewki połapał
ną i pięknie oprawioną w płótno. Wolno jew swej podróży. Bez retoryki, bez barokodnakże w miejsce nowowydanego utworu,
wybrać inny, równowartościowy, z zapasów l wego balastu przebrzmiałego stylu, bez psyspółki. Podobnie też za zwerbowanego każ- I chologizowania. Autor wychodzi z założe
dego nowego członka. Podobno każdy z I nia, które dzisiaj zwycięża, że życie jest tak
członków bez dopłaty ubezpieczonym jest i fanta.stycznem i barwnem, że wystarczy w
przeciw wypadkom spowodowanym podczas : nie bystro patrzeć i równie bystto reprqdukomunikacji lub sportów. Organami spólno· kować, by dać rzeczy zajmujące - a przy taty są 3 zawiadowcy i rada literacka, która lencie - i wartościowe. Same tytuły niejedno tłumaczą. I tak: Jazda przez pustynię,
poręcza znowu wysoką jakość wydawnictw,
przyjmuje z grona członków wnioski i życze- Siarczane kąpielisko w Gruzji, Sylwester w
Marsylji, Targ serowy w Alkmaar, Miasto
chińczyków, Watykan w Saharze„ Kashah w
Algierze, Przedpołudnie między Persją a Rosją, Żydzi w Tunisie, Szykany policji w Sardynji, Wspomnienia filmowego artysty itd.
Już z tych słów wionie niespokojna wibracja
i tempo współczesnego reportera. Ciekawa
i ekscytująca książka •

•

Mały: „Fura słomy", komedja w ~-en
aktach Zygmunta Kaweckiego).
Inauguracyjne przedstawienie sezonu 1927/8
Jedna z osób, występujących w tej kome„Książę Niezłomny" J. Słowackiego.
dji, na zapytanie, do czego zmierza w swem
Łódzcy miłośnicy teatru, którym artystypostępowaniu,
odpowiada, że t:hodzi jej o
przekonanie niewiernej żony, iż małżeństwo czny i kulturalny poziom sceny łódzkiej barnie jest taksówką, którą się wynajmuje i opu- dzo na sercu leży, nie mogą bez pewnego
szcza, gdy już jest niepotrzebna. Jakkolwiek uczucia żalu pogodzić się z utratą Szyfmana
od najmłodszych lat szkolnych czułem awer- dla Łodzi. Ten bezpośredni kontakt z doskonałym Teatrem Polskii.ll dawał ambitniejszym
sję do wysłuchiwania z utworów i utworków
t. zw. 11 myśli przewodniej", jednak zdaje mi łodzianom zawsze duże zadośćuczynienie,
mimo, że dyr. Szyfman w se.z onie ostatnim
się, że powyższy aforyzm wyraził tendencję
nie poznał 'tego po wynikach kasowych. Te
autora „Fury słomy".
to wyniki właśnie i wywołane przez nie okoStało się tedy, iż owa wspomniana,'pfocha
liczności rozstania się Łodzi ze znakomitym
małżonka przywiozła mężowi z krynickich
:wywczasów w prezencie.„ kochanka, którego dyrektorem stanowią niewątpliwie moment
przedstawiła, jako swego narzeczonego. (Fakt . przykrzejszy od samego faktu rozstania. Bo
ten, tóry nie jest odosobniony, winien być ostatecznie Szyfman ,,nie cały umarł", skoro
. odpowiednio uwzględniony w ankiecie "Pra. pozostał dyr. Gorczyij.ski, który po tylu lawdy" o naszych zdrojowiskach, jako jedna ' tach współpracy niewątpliwie zechce i potrafi
z plag w nich grasujących!) Zrezygnowany utrzymać linję, zarysowaną przez dwa sezony minione, jak to przyrzekał w przemówiemąż nie oponuje i czekaf co przyniosą wypadki i rozwodowa przedsiębiorczość jego niu, wygłoszonem przed przedstawieniem
, żony. Ale jest i druga żona: połowica owego inauguracyjnem, na które wybrał .,Księcia
uwiedzionego i uwiezionego z Krynicy óblu- Niezłomnego".
Pomijając moment pietyzmu, dla którego
bieńca,
Herod-baba w całem tego jędrnego
właśnie w roku bieżącym sezon powinien był
słowa znaczeniu, stojąca na straży Larów i
.P enatów ogniska domowego. lnterwenjuje być rozpoczęty pod znakiem Słowackiego,
soczysCie, niesolidnego małżonka wyciąga za wybór tej tragedji był jednocześnie dobrym
uszy z objęć „narzeczonej", ta zaś musi pójść popisem zarówno dla reżysera, jak dla dekoratora, i jak wreszcie dla zespołu, w którym
do Kanossy, t. j. wrócić do męża.
Jest ta komedja zbudowana poprawnie, z całym szeregiem nowych spotkaliśmy się
nazwisk. Rzecz oczywista, że zespół miał w
ma jedną czy dwie dobrze nakreślone figury,
ale gubi ją - o paradoksie! - jej aktual- tern zadanie najcięższe, jako, że mówienie
wierszem jest sztuką tem trudniejszą, iż coność... Karykaturowania życia powojennego
z jego znamiennemi cechami weszło już w ta- raz bardziej zanikającą. Zarówno dykcja,
ki szablon, że aby pokazać tu coś oryginalne- jak panowanie nad głosem i odpowiednie
go, trzeba być„. Flersem. A Kawecki polskim ~odulowanie stanowią dzisiaj zalety, coraz
Flersem nie jest. To też wyśmiewając dzi- rzadziej spotykane, gdyż główny kontyngent
siejszą obyczajowość życia rodzinnego,
po- sztuk repertuaru współczesnego wymaga od
aktora znacznie więcej, jeżeli nie wyłącznie,
szedł temi samemi utartemi szlakami. co jego liczni poprzednicy. I dlatego 11 Fura sło wyrobienia mimiki, ru<:hów swobodnych i
my" mało rozśmiesza, do czego się zresztą prowadzenia naturalnego djalogu, co w konprzyczynia J>rak dawcipu w wielu jej dowci- sekwencji zaniedbanie dawnych klasycznych
walorów sztuki aktorskiej za sobą pociągnę
pach.
ło. Piękno wiersza Słowackiego oczywiście
Natomiast rozśmieszała widownię solidnie
gra Maszyńskiego, który powściągnął swój na tem ucierpiało.
farsowy temperament· i dał przekomiczną fiZ tem zastrzeżeniem powiedzieć można,
gurę męża użony modnej". J'ę za~ żonę odże artyści Teatru Miejskiego zwycięsko potwarzała Kamińska, której rutynowaną grę
konali trudności, zwłaszcza pod względem
cechował, jak zwykle, kanciasty brak wdzię
dobrego dostrojenia się do stylu całości.
ku. Nadspodziewanie dobrze sprezentowała
Najszczęśliwiej wywiązali się z zadania
się zato Modrzewska w poraz pierwszy grapp. Artur Kwiatko-wski i Dobiesław Damięcnej przez siebie roli uhic mulier" (Opacka): ki, którzy, sądząc z pierwszego ich występu,
rola taka odpowiada jej talentowi niewątpli stanowią nader cenny nabytek naszej sceny.
wie bardziej, niż role ama tek. Uwiedzione- O p. Irenie Grywińskiej trudno cośkolwiek
go przez p. Kamińską Adonisa grał z dużem powiedzieć, gdyż niewdzięczna rola Fenixapowodzeniem zdolny; artysta, przypyły świe ny, bardzo monotonna i od początku do koń
ca jękliwa, jest równie niewdzięczna, jak trużo z Łodzi, Grolicki.
dna.
I. W.
Gość warszawski, p. Juljusz
Osterwa,
P. S. Z licznych diablików drukarskich, jakie upstrzyły mój ostatni feljeton teatralny. czarował pięknym tembrem swego 01'ganu i
wielką sztuką płynnego mówienia wierszem,
chciałbym przygwoździć tu jeden, za który w
imieniu zecera i korektora ,.Prawdy" najmoc- całkowicie wolnego od patosu deklamatorniej przepraszam doskonałego artystę Teatru skiego. Miał dużo głębi i uczucia, które jeLetniego, p. Orwida. Zdziwił się zapewne, dnak ani na chwilę nie zepchnęło go na maprzeczytawszy, że jego kapitalną grę w „Do- no~ce sentymentalizmu i w żadnym szczegómu warj atów" nazwano tam kapitalistyczną. le nie osłabiło wrażenia silnej męskości odtwarzanej postaci. Dał on pod względem akBył to wprawdzie djablik drukarski, ale djabtorskim
kreację zupełnie doskonałą i wykoń
lik niepozbawiony ukrytego sensu. Gra bowiem p. Orwida dostarczyła niewątpliwie ka- czoną.
Z zadania reżyserskiego p. Szpakiewicz
sie teatralnej poważnych kapitałów i w tern
wywiązał się jaknajlepiej, stwarzając całość
znaczeniu była kapitalistyczna .••

{Teatr

I

FELJET..ON MYśLIWSKI.
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Sezon polowania na kuropatwy został rozpoczęty. Po kartofliskach i rżyskach grzmią
strzały w całej Polsce. Myśliwi ruszyli w
pole z radością i ochotą. Oderwali się od
trosk codziennych, od kłopotów dnia powszed
niego i szukają na lonUl przyrody błogiego
odpoczynku.
Dla mnogich rzesz łowieckich, którym nie
dano jest zaczerpnąć z krynicy najwyższych
natchnień myśliwskich, rozpoczęcie sezonu po
lowań na kuropatwy jest prawdziwem świętern. Kuropatwa bowiem, podobnie jak zając, stanowi tę zdawkową, drobną monetę
lowieckich radości, o której marzyć może

każdy_.

fiowośei

dobtze chodzi, twardo stoi i pięknie doprowadza do wyciekającej bruzdami zdobyczy.
Jesienne pola! Ileż w nich jest uroku, ile
pogodnego, cichego czaru„. Popielate podorywy świecą płowemi grzbietami skib. Łan
kartofli zarośnięty zielskiem, po brzegu pełen
rumianków i jaskrów, po środku jaśnieje matowq zielenią oslów. Rżyska przesycone
słońcem... Zdala, pod lasem, jaskrawo żólta
smuga łubinu„.
Nawet dla myśliwego, który zakosztował
czaru najwspanialszych . łowów na jelenie,
wilki i głuszce, dla myśliwego, który - jak
, niżej podpisany - zna mateczniki puszcz poleskich i borów karpackich, nawet dla takiego
myśliwego polowanie na „kury" niepozbawio' ne jest uroku, wiążąc się nierozerwalnie z pier
. wszemi wspomnieniami lowieckiemi dziecińsiwa.„
Któż bowiem z łowców nie pamięta swoich pierwszych przygód myśliwskich? swojej
! „pierwsze~ kury''? .A ~dy pot~m .życie uśmie., c~ mu się wszy!kzemz s1;'-!oJe~z ponętami,
a s,t.p· H_ubert da1e Tl!u .~bzc .„pierwszego. ko,:
' ~I~ • „pierwszego ~zz~a • :,prerw~zego wilka
: 1 7elem~, w.spomn.zeme pierwsze] ~uropatwy
1. pozosta1e zawsze zywe i zawsze niezatarte„.

\
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Rykowisko jeleni w Karpatach, toki głuszców w puszczy poleskiej, wilcze łowy w śnieżnej kniei - to udział nielicznych wybrańców. Skromny wyznawca świętego Huberta
nie śni nawet nieraz o lakiem szczęściu.
Lecz, gdy wyruszy w pole z wiernym
Dsem „na kury", wesele rozsad:za mu duszę. j
*
1 wydeptuje suche kartolliska, złote rżyska i l
Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie urzqftaradele okryte białym nronem kwiecia. A j dzilo w tym roku popisy polowe wyżłów. Inijeśli śród O'ch rżysk, śród wyrudziałych kar- } cjatywę tego ruchliwego i zasłużonego Totoflisk i po krzakach napotka mnogość kuro- warzystwa powitać należy z uznaniem. Mia· h s t ad , ra d osc
' ' 1e
· ó 0 s t a7e
· się
· zupe l nq, l em zaszczyt obok p. sto zarowa z· p. H orociec·
pa t wrc
6
zwłaszcza, gdy pies, nieodstępny towarzysz, I kiego być jednym z sędziów, reprezentując
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Prosimy czytelników naszych
o dokładne i wyraźne podawanie
adresów na przekazach, w razie
zaś zmiany adresu o dokładny
poprzedni.

* •

•

Henny Poulaille ogłosił książkę o CHAR·
LIE CHAPLINIE. Jest to zbiór szkiców o
typie, komiźmie, światopoglądzie i sztuce
Chaplina i wielu innych rzeczach dotyczą
cych tego niepospolitego aktora. · W stęp napisał Paul Morand. Poprzednio wydał monog-rafję niemiecką o· artyście Hans Siemsen.
Dr. Seweryn Gottlieb.

Prosimy wy oi ą. ó i
I

1

bardzo harmonijną i stylową, niestety tylko
nieco osłabioną przez zbyt długie przerwy
między obrazami, za co winę oczywiście w
całości ponoszą trudne warunki techniczne
naszej ciasnej sceny. Zresztą według wszelkiego prawdopodobieństwa t.e niedomagania
zmniejszą się w pewnym stopniu na spektaklach następnych. Wiemy przecie ze wspomnień roku zeszłego, że i szybkie zmiany dekoracyj nie są u nas niemożliwe.
P. Mackiewicz dał dekoracje piękne i malownkze, niektóre pełne szczęśliwej inwe.ncji. Pewną wątpliwość wzbudza tylko, czy
przy całkowicie srylowem, nie stylizowanem,
ujęciu całokształtu srluki niektóre modernistyczne efekty dekoracyjne (wybrzeże morskie) nie stanowiły dysonansu w harmonii
całości,
·
Część muzyczna należała do najmniej
szczęśliwych. Często muzyka nawet przeszkadzała.
emb.

· jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa, które
udzielilo nagród na powyższych popisach.
Jakaż to rozkosz, jaka myśliwska, najczystsza rozkosz podziwiać wybrane psy i ich
zachowanie się w polu, wiatr, szybkość i spo·, sób szukania, styl, stójkę, podprowadzanie i
j podciąganie do zwierzyny, wreszcie - tresu' rę! Popisy odbywały się na gruntach świdnickich, dzierżawionych przez Tow. Lubelskie. Nagrodzono pointra angielskiego Bridża (wl. p. Łosakiewicz) na największą ilość
punktów i najlepszą tresurę nagrodą Min.
Rolnictwa 200 zł., złotym medalem Związku
Hodowców oraz dyplomem 1-szej klasy; wyI żel lekki niemiecki Ren f wl. p. Rzechowski)
otrzymał za najlepszy wiatr nagrodę Ministerstwa Rolnictwa 100 zł., lrebrny medal
Zw. Hodowców oraz dyplom 1-szej klasy; pointer ang. Rex (wl. p. Steliński) - za bardzo
' dobry wiatr i tresurę nagrodę Min. Rolnictwa
100 zl., bronzowy medal i dyplom 11-giej klasy, wreszcie pointer ang. Bankier (wl. p. Jaeger) za najlepszy styl nagrodę 100 zl. i dypłom Ill-ciej klasy.
1'owarzystwo Lubelskie podejmowało sę' dziów, gości i hodowców w pięknym lokalu
: kl b l · k'
d ·
1 u u ow_iec ie go,, . g zie z ~st p. mecenasa
l Ifoczewski~g.o, myslzwego„ ktory podc~as ca, łych popcsow st~zelal do, kur bez 1ednego
' pu~la, padła d?mosla mysi, by zap'!~zqtko! wac hodowlę psow rasowych w Lublm1e.
~ Pies myśliwski jest największą radością
' l owieckq na· polowaniu /foropatwim. Dlatego
' wdzięczność myśliwska należy się tym wszy-

zachować

\UYClnKł
z gazet i czasopism
w

każdej żądanej

całego świata

sprawie jako

naJl1p111 irddla lnforma1Ji
dla UłSZYllJllch

DIB.ZbędnB

biur I instytucji państwowych, społecznych,
kulturalnych, przemysłowych I handlowych,
oraz dla osób wszelkich zawodów, zbiera
I na zamówienie dostarcza, tudzież załatwia
prenumeraty dzienników I czasopism kra.
jowych I zagranicznych.

HIFDRMBCJB PRBSDWB PDhSKR
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~orespondencl

1

we wszystkich stolicach. ,

stkim, którzy starają się o podniesienie hodo·
wli i sprawności polowej psa. Zasługa urzq.dzenia field-trialu pod Lublinem przypada
' przedewszystkiem p. E. Friemanowi, prezesoI wi Tow., oraz p. sędziemu Obniskiemu. Cześć

Myśliwym!

*

Mówiąc o kurach i o polowaniu na nie
I w roku bieżącym pragnę choć w paru słowach
1 powiedzieć o tegorocznym stanie kuropatw w
Polsce. Lęgi były wprawdzie późne i przed
1 września nie należało rozpoczynać polowania, ale stan kur jest miejscami u nas dobry,
miejscami zaś (zwłaszcza w okolicach wyż
' szych) nawet bardzo dobry, podobnie, jak
j stan zajęcy.
.
.
.
, . .
.
To te_z sezon kuropat~r myslzu;i. na._si roz.·
poczynac mogą. z p~awdzzwą radosc~ą z wese0
Iem, byle l!amzętali . ro~tropn~"! .z f!rzezo~
ne cze~pa~ru z krym~y t~J rado~cr i nz~dy me
0
zapomma?r
tern, z~ m_gdy me na.Zezy stad
kuropatwich wystrzelzwac doszczętnie.
A więc na rżyska i w kartofliska, w bura•
ki i lą,biny ruszajmy z imieniem św. Huberta
na ustach! A wierny pies nasz dostarcz'1
r na"! mr·1 yc h ch ~1·z: K az'd ?' zas' ~ys'['zwy !11~
1 taki:go psa, na Jakiego so?re z~sluzyl. „ Jezeli
I1 bowi~m slow~ „L~ sJyle ~est l hom"'!e za~to·
sowac do .dzz~d7my łowiectwa, mozna . w~w
cza~ po,w_ied,:;zec1 ~ez pr7esadY_: ,,J aki P!es,
t~kz myslzwyd · Jeden i drugi bywa bowiem
nieraz - po psem ·
Ju[jan Ejsmond

„PRAWDA" dnia 18
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BIEŻĄCE ZAGADNIENIA GOSPODARCZE I KRONIKA
W sprawie
konsumcji

NASZE MONOPOLE PAŃSTWOWE
. Na marginesie sprostowania Min. Skarbu

świeżo notowana zwyżka cen bawełny wy·

I

W związlm z zamieszczonem w Nr. 37
„Prawdy" sprostowaniem Ministerstwa Skar.bu, dotyczącem mojego artykułu „Nasze monopole państwowe" (Monopol spirytusowy);
uważam za wskazane wyjaśnić, że wszystkie zamieszczone tam dane czerpałem z WJdawnictwa urzędowego „Sprawozdanie o pre
liminarzu budżetow·ym na 1927/28 r. - Część
8 - Dochody i wydatki Min. Sl.{arbu" str.
63-68 oraz z tygodn. „Przemysł i Handel"
zeszyt 29, str. 999 i 1000.
·
Poczuwam się do popełnienia jednej tylko
niedokładności w moim artykule, a mianowicie nieprzytoczenia źródeł, z których wiado• mości moje czerpałem, nie przypuszczałem
bowiem ani na chwilę, że te dane urzędowe
mogą być Min. Skarbu, resp. DPMS nieznane. Brak ten niniejszem wyjaśnieniem uzu-

, d~k gat.unkowych, w danej chwili przesądzać nopolu spirytusowego w Turcji zostało tam
wyeksportowane i na jakich warunkach?
, me mozna.
.
Stanowiłoby to ekspansję polskiego mąno
• Ad 3). Jak dalece , nieścisłem jest twier1
dzenie Min. Skarbu, że w planie finansowo- polu spirytusowego i poza granice naszego
gospodarczym na 1927{28 r. liczono się ze kraju, której rezultat, wobec ogłoszenia upa1
spadkiem konsumcji i wpływy obliczano z dłości tej imprezy w Turcji, powinien zainte' uwzględnieniem spożycia zmniejszonego o 10 resować Najwyższą Izbę Kontroli.
procent za dowód służy fakt, że dla celów
spożywczych w 1926 r. sprzedano 398,000 hl.
Na mocy art. 30-go rozporządzenia Pana
' spirytusu, na rok zaś 1927/28 preliminowano
(sprawozd. budż. str. 78) .412,690 hl., t. j. o Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t dnia
10 maja r. b. o prawie prasowem - prasa
3,7 proc. więcej.
·
polska obowiązana jest drukować wszelkie
Spożycie alkoholu w ciągu pierwszych 5
sprostowania bezpłatnie, ma ·ona jednak momiesięcy 1926 i 1927 r. zarówno ogólne, jako
ralne
prawo wymagać, aby urzędy nadśyła
też i według województw, a również wpłaty
do Skarbu za ten okres czerpałem z sprawo- jące sprostowania, opracowywały je rzeczozdania DPMS., umieszczonego w zeszycie 1 wo, t. j. jak w danym wypadku, aby nie koli29 tygodnika „Przemysł i Handel" str. 9991· dowały one z danemi urzędowemi zawartemi
pełniam.
i 1000.
. w sprawozdaniu o preliminarzu budżetowem,
Przechodząc do merytorycznego rozpa•
Ad 4). Użyłem wyrażenia, że cena spi- , bowiem zarzut nieprawdy skierowany przetrzenia postawionych mi zarzutów wyjaś- · rytusu w Polsce jest" najwyższą ceną sprze- ciwko mnie z powodu artykułu „Nasze monopole państwowe", pośrednio zaś przeciwniam:
dażną ze wszystkich krajów europejskkh.
Ad 1). W artykule moim zaznaczyłem, W sprawozdaniu budż. na 1927/28 r. (str. 52) ko p. Referentowi sejmowemu budżetu Min.
Skarbu, z którego pracy korzystałem, poże w 1926 r. · Min. Skarbu wyłoniło aż siedeńl
kwestia ta ujęta jest w zdaniu:
komisyj i zgodną ich opinją Dyr. Mon. Spiry„Polska ma w ten sposób na kontynencie . twierdza raz jeszcze, że opinja pos. prof. J.
tusowego została usunięta, że jeszcze w ro- obecnie najwyższą cenę sprzedażną spirytu- Michalskiego o personelu monopolu spirytusowego z lat 1925 i 1926 wyrażona na str. 65
ku zeszłym nastąpiły głęboko sięgające zmia- su monopolowego 0 •
ny personalne, a więc akcja ta mogła dotyZatem jeżeli twierdzenie moje było błęd sprawozdania:
„Fachowców wielu niema tam - jest
czyć tylko okresu z przed i włącznie 1926 r.;
nem, nie u mnie winno być ono sprostowane.
wreszcie co do najcięższego zarzutu KomiAd 5). W sprostowaniu porównane są wielu natomiast, którzy być niopowinni.
sji Rzeczoznawców, scharakteryzowanego wpływy za cztery miesiące (kwiecień, maj, Brak kwalifikowanej jakości uzupełniano
jako „zbrodnia ekonomiczna", dotyczącego czerwiec i lipiec) r. b. z takimiż z roku ubie- mnogością sił niekwalifikowanych".
nabycia rektyfikacji w Starogard-7!ie, to tran- głego i stąd wysnuto wniosek o bardziej ren- i obecnie nic nie straciło na swej aktualnozakcja ta, na szczęście wydarzyła się raz je- townej działalności monO!polu spirytusowego. ści.
Rembieszew, dn. 10 września 1927 r.
den i każdemu, kto się sprawami spirytuso- - Jest to porównanie niewspółmierne, bowemi interesuje, zarówno jej czasokres jak i wiem należy uwzględnić 18 proc. podwyżkę
W. E. Zieliński.
bliższe szczegóły są tak dokładnie znane, że
akcyzy jak również włączenie do wpłat w
tylko zwpełny ignorant, nierozróżniający roku bieżącym remanentów kasowych z roku
przytem w języku polskim czasu przeszłego ubiegłego, które przedstawiały kwoty poważ
od teraźniejszego, mógłby przypuścić, że do- ne, obecnie zaś niepomiernie zmalały.
tyczą one tóku bietąc~gd;
Wreszcie Min. Skarbu zaznacza, że wpłaZresztą te wadliwości w ustroju i działał•
ty do Skarbu za te 4 miesiące r. b. wyniosły
ności DPMS. nie należą do tak odległej prze•
97 miljonów złotych, jeżeli kwotę tę pomnoszłości, bowiem w miesiącu paździ_erniku żymy przez 3, to otrzymamy 291 miljon9w
Wobec zamieszczenia w numerze 35 ,.Prar. z„ p. Min .. Czechowicz. uważał za g~ówne złotych jako całoroczny doch~d; ~e taś we- wdy" z dnia 5 b. m. w artykule p. t. 11 N~ze
swo1e za~anie polepsZellie gosp?dark~ .~o- I1 dług. s~orygowanego. na żądanie ~1~. Skarbu Monopole Państwowe - Monopol Tytonionopolu spirytusowego, „~ obe~!1eJ ch~ih Je: · prel~1111narza przewidywano n11; ~lezący r?~ wy" nieprawdziwych wia·domości, Ministerszcze mocno szwanku1ącego , - rowmez budzetowy wpływ w wysokosci 319,6 milJ. 1 stwo Skarbu. powołując się na art. 30 Rozpoi lwowska .Izba handlow.a i przemysłowa w ~łotyc~, niedob~r wyniesie 28,6 milj._ złotyc~; rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
sprawozdaniu s~em z dnia 4. grudrua 1926 i,-. 1a z~s. w moim artykule wyraził~m się 10. V. 1927 r. 0 prawie prasowem (Dz. Ust.
(sprawozd. budze.t. str. 65) pisze:
.
Skarbu ~anstwa o 1 Nr. 451 poz. 398}, przesyła, celem zamieszcze11 zmni.e1szy wpływy" do
!'monopo} spirytusowy doprowadZ'lł tę 24 milJony zło~ych , faktycz~e więc rezul- nia w najbliższym numerze „Prawdy", poniżwa~ną gałęz . ~ospo.darstw~ ~arodowego do taty gospodar.k1 monoJ?_olowe} są o 19 proc. sze s-prostowanie:
·
·
ta~1~~0 stopnia zmszczema, 1Z. trudnb przy- gorsze od ipc;>tch przewidywan.
Ministerstwo Skarbu ogranicza się do odpusc1c, ~y bez radykal~ych zm1~n w dotych· ~o .zmnie1szerue wpływów w stosunku. do powiedzi ' na jedyny konkretny zarzut, zawarcz?-so~e) gospo§arce 1akakolw1ek popr~a pr~h~m?-I'za wr:vołane zostało tą okoh~z- ty w powyższym artykule, t. j.• że wpłacane
za1stniec ~ogła . .
.
.
.
11o~c1ą, .ze wyrobow m~n?polowych spodzie- przez Monopol Skarbowi Państwa zwiększone
. Zrozumiał~m. 1est, ze S;:LnaC)a tak olbrzy;- wano $1ę sprzedać w biezącym ?kresie ~ud- dochody „nie świadczą 0 zwiększonym zysku
m1ego ~rzeds1~b1orstwa, nie będą~ego. (spra- żetowym (str. 78. spraw .. o prehm. ,hud.ż':t.) monopolu tytoniowego", gdyż pochodzą rzewozdanie budzet. str. 65) „orgamzac1ę .han- 3~8,600 hl. rektyfikat~, p1er.ws~e zas 5 nue- komo z oszczędności, poczynionych na zakudlową, - ale par excellence tworem biuros1ęcy 1927 r. wykazuie spozycie tych wyro·
·
t · łó
I' ·
· ł
kratycznym, pośpiesznie sklejonym, któremu I bów tylko w stosunku 240,000 hl. rocznie, t. j. pie surowcda ~ma eria wt,' czy 1 mnem1 s owy
b
b ł
dł g·
'b
'l · · 1 d ·
. .
.. , .
z rozsprze azy remanen ow.
? cym y .przez k u, 1 kz~.s sposo glys e~a za l1eb 213b pde1~n;imowan~J i1osc1. d b M'
Zarzut ten ponawiany był już kilkakrotnie
1 P,r~cowama po . upiec u.~ ~e. mo a nas. ~y o y ar z1e1 po~cza1ą~em, g y y i.n. i to od szeregu lat i zbija się sam przez się,
pic Jak za dotknięciem rozdzk1 czarodz1e1- Skarbu w sprostowaniu swo1em było wykad . d b b ł ł
M
I T t ·
skiej, tern bardziej, że, jak się z dalszych ustę- zało wysokość spożycia w miesiącach czerw- g. yz .g ł6° y
s ;s.z~~· onopo ól Y. OdlO~
pów siprawożdania budżetowego i póniżej j cu, lipcu i' sierpniu r. b. i porównało z takie- me mi;=t ywz mut tzisie1szytm ~og e tzat ~yc
przytoczonych danych przekonamy, nie czy- j miź cyframi z roku zeszłego, przekonalibyś- Npa;~;· R arzu en,1'1~.a~ony .os mo w
niono nawet poważriych usiłowań w tym kie- my się wtedy czy i w dalszym ciągu konsumrł
". z~czydospto ie) z
a1a k .„r.Pzl„
runku. ·
·
·
cja legalna nie uległa obniżeniu.
st~ na1ezycie 0 par Y pismem yr~ CJl 0 Zdaniem Komisji Rz~czoznawców (str. 32
~kiego Monopolu Tytomowego z dm.a 13 mai 33 oraz sprawozd. 0 prel. budżet. str. 63) I
!a. 1927 r •.L. 4195~P:/I/27. Stosownie do t~e11Administracja monopolu spirytusowego zo- 1
Na str. 67 sprawozd. o prelim. budżet. sc1 _tego P.1sm~ Mm1sterstw? Skarbu ogłosiło
stała zbudowana ponad najdalej idącą po- znajdujemy wyliczenie przew.idywanego zy- ! t~ż odpow1e~me .~prost?wame w Nr. 126 „Motrzebę" i „dla potrzeb centrali DPMS. nie sku handlowego monopolu spirytusowego w rutora Pols~1ego. z dma 3 cze~ca 192J r.
potrzeba obecnych 315 pracowników (nie 1927/28 r.:
.
. Odwołu1ąc ..s1ę te~y do tresci powyzsze.go
licząc robotników), lecz conajwyżej 70 do 100
„otnym~y zysk handlowy około 10 mi- pisma Dyre~c11 Pol~e~o Monopolu Tyton10pracowników". - Otóż preliminarz ~ r!'.>k ljonów z~otych - pod warunkiem i z tem, za- wego - stwie:dza się, ze dane cyfr?w~, po.wo1927/28 przewiduje w Dyr. Mon. Spir. 321 strzeżeruem, że DPMS. zdoła przelac w lane w omawianym artykule p. Z1elmsk1ego
etatów urzędników oraz 37 funkcjonarju- 1927/28 r. kwotę 319,5 milj. złotych".
przedstawione zostały ten<lencyjnie i jednoszów niższych, t. j; razem 358 osób. Pod tym
Wobec wykazanych w sprostowaniu wpły stronnie, gdyż cyfrom tym nie przeciwstawiowięc względem ro~ bieżący nietylko nie wy- wów za pierwsze 4 miesiące bieżącego okre- no, że niewydatkowane w b. r. kwoty na zakazuje żadnej poprawy, lecz pogorszenie o s.u budżetowego należałoby się liczyć ze kup surowca tytoniowego czy inwestycji,
14 proc.
stratą na· gospodarce monopolowej około znajdują się na rachunku bieżącym Dyrekcji
Ad 2). Na zarzut niesłuszności twierdze- 18 miljon6w złotych.
Monopolu w P. K. O., Banku Polskim i Cennia, że od czasu zmonopolizowania wyrobu - Również interesującem byłoby wyjaśnie- tralnej Kasie Państwowej, co ilustruje nastę
wódek czystych, wzrosło trzykrotnie spożycie ~ie ze strony Min. Skarbu resp. DPMS. na- pujące zestawienie odnośnych sald za pierwódek gatunkowJch, komunikuję, że pod ' stępującej kwestji:
wsze miesiące b. r.:
tym względem za źródło służyło mi sprawoW ostatnich latach produkcja gorzelń -zaStan kasowy Dyr. Pol. Mon. Tyt. wynozdanie urzędowe DPMS. ogłoszone w zeszy- kupywana przez DPMS. znacznie przewyż- sił:
cie 29 tygodnika „Przemysł i Handel" str. szala zapotrzebowanie spirytusu wewnątrz
dn. 1. I. .1927 roku kwotę 14.303.415 zł;
999, którego odpowi~dni ustęp brzmi nastę- kraju na wszystkie cele. Na str. 58 sprawodn. 1. II. 1927 r. kwotę 17.062.518 zł.
pująco:
i;dania budżet. uwidqczniono, że w 1925/26 r.
dn. 1. III. 1927 r. kwotę 15.310.825 zł.
„W okresie pierwszych 5 miesięcy roku produkcja wyniosła 630,991 hl. spirytusu,
dn. 1. IV. 1927 r. kwotę 17.111.686 zł.
bieżącego, w porównaniu z tym okresem że zaś zapotrzebowanie ograniczyło się do
dn. 1. V. 1927 r. kwotę 21.971.965 zł.
roku ubiegłego sprzedaż wyrobów monopo- 450,000 hl., stanowi to nadwyżkę 181,000 hl.,
dn. 1. VI. 1927 r. kwotę 26.579.779 zł.
!owych wzrosła o 75 proc., a sprzedaż na wy- z których wyeksipertowano 30,060 hl. - Czy
dn. 1.VII. 1927 r. kwotę 30.987.707 zł.
rób wódek gatunkowych potroiła się".
I więc pozostałe 150,000 hl. łącznie. z podobdn. 1..VIII. 1927 r. kwotę 31.815.820 zł.
Czy i jaki wpływ wywrze na zmianę sma- ł nytni remanentami z lat poprzednich zalega
ku konsumentów zamierzone rozporządzenie składy monopolowe, czy też przy pomocy
~ymienione tedy w artykule oszczędności
wykonawcze, ściśle określające P,ojęcie wó- polskiego konsorcjum dla eksploata<:ji mo- ~ zostałY. pynajmniej w.płacone do Skar~u
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Sprostowanie Ministerstwa
Skarbu

Il B
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światowej
bawełny

0

b

,
,

wałuje w Ameryce wielką gorączkę spekulacyjną. Haussierzy,
opierając się na fakcie
spożycia 16 miljonów bel,
dopatrują się w
tem dowodu, że światowe zapotrzebowanie
bawełny wzrosło. Jeżeli więc tak jest, to
przecie leży jak na dłoni, iż w razie wydania

przez nowe zbiory tylko 12-13 miljonów bel,
zą.potrzebowanie nie będzie mogło być w peł
ni pokryte, zatem powstanie głód bawełny i
ceny tego tak ważnego surowca wzrosną nieobliczalnie.
Wbrew pozornej logice tego wniosku, jest
on jednak fałszywy, gdyż opiera się na fał
szywych przesłankach.
Towary bawełniane nie są przedmiotem
zbytku, lecz stanowią dla najszerszych sfer
spożywców niezbędny przedmiot pierwszej
potrzeby, dla nabycia którego każdy budzet
domowy sumę pewną przeznacza. Pamiętać
należy o tem, że właśnie najszersze sfery ludności. stanowiące główny kontygent spożyw
ców wyrobów bawełnianych, posiadają tylko
najniezbędniejszą minimalną ilość bielizny i
innych towarów bawełnianych, nie posiadają
natomiast żadnego w tej dziedzinie nadmiaru.
U nich więc zawsze istnieje zapotrzebowanie,
przerastające ich zdolność nabywczą. Konsumenci z pośród tych sfer mogą jednak przeznaczać na zakup towarów bawełnianych tylko pewną zgóry określoną kwotę. Jeżeli
więc towary bawełniane są tanie, to nabywają
ich więcej, bo nawet przy największej taniości potrzeba zawsze jest większa od mogącej
pyć nabytą ilości.

Innemi słowy, zapotrzebowanie wyrobów
bawełnianych bynajmniej nie wzrosło, jedynie tylko szerokie masy spożywców za tę sa·
mą sumę pieniędzy były w stanie nabyć wię
kszą ilość towarów i w tem tylko dopatrywać
si~ należy przyczyny spożycia 16 miljonów
bel. Jeżeli więc w następnym roku naskutek
zmniejszenia się rozporządzalnej ilości bawełny surowej nastąpi podrożenie towarów,
to będziemy świadkami odwrotnego zjawiska,
t. j. z.mniej szenia spożycia, ale nie głodu bawełny, zwłaszcza, że i przędzalnicy muszą
być przygotowani na to, że przy wysokich
cenach surowca pędą zmuszeni produkcję
swą ograniczyć.

Wszakże przędzalnik nie może zamykać
oczu na to, że kredyt, którego udziela swoim
odbiorcom. ma swoje granice i nie może wzrastać w tosunku do wzrostu cen bawełny. Klientela będzie mogła zatem kupować mniejsze
tylko ilości i w tem leży przyczyna, dla której przy podrożeniu cen surowca zapotrzebowanie bardzo znacznie się skurczy.
Należy również mieć na uwadze, że zaden
z przędzalników polskich nie rozporządza dostatecznym kapitał.em obrotowym, że więc im
wyższa jest cena bawełny, tem mniej on jei
może nabywać i przerabiać.

W tych warunkach rozsądna ostrożność
jest dziś bardziej, nież kiedykolwiek, głów
nym nakazem dla każdego przędzalnika, o ile
nie chce on paść ofiarą sztucznie podnieconej
spekulacji amerykańskiej.
O. Kon.

I
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Państwa tytułem zwiększonych zysków Monopolu, lecz są w pełnej wysokości, a raczej
z poważną nadwyżką w posiadaniu i do dyspozycji Monopolu, przygotowane każdego
czasu do uskutecznienia wypłat za surowce

1 zagraniczne,

które w ostatnich czasach odbyw wolniejszem tempie, z powodu odrzucenia przez ekspertów znaczniejszych partyj dostarczonego nieodpowiedniego surowca.
Zarzut, jakoby zwiększone d0chody Polskiego Monopolu Tytoniowego osiągane były
drogą wyprzedaży remanentów,
jest mimo
od·r zucenia źle dostarczonych surowców ni-'
czem nieuzasadniony, remanenty te bowiem
w . rzeczywistości stale wzrastają. jak to stwier.
dzają następujące dane statystyczne:
Zapas surowców wynosił
w dniu 31. XII. 1924 roku · 3.238.000 kg.
w dniu 31. XII. 1925 roku - 15.000.000 kg.
w dniu 31. XII. 1926 roku - 15.012.000 kg.
wreszcie w dn. 1.IV. 1927 r. - 13.658.567 kg.
(stan dotychczas w Monopolu nie notowany).
wały się
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Krótkie wiadomości
gospodarcze
światowa konferencja gospodarcza dafa,
jak wiadomo, wyraz zapatrywaniu, ze ścisła
nomenklatura wytworów, wylicżonych w Taryfie Celnej, jest przesłanką równomiernego
stosowania i pobierania cła i stanowi podstawę dla ulepszenia statystyki handlowej. Komitet Gospodarczy Ligi Narodów ustanowił
wskutek tego wydział rzeczoznawców dla
badania tej kwMtji. Trzej reprezentanci Komitetu Gospodarczego wypracowali i przedłożyli Wydtiałowi wyczerpujący

memorjał.

Wydział wychodził z zasady, że nomenklatu-

ra winna być mozliwie prostą, opierać się na
naukowej podstawie i ze przy klasyfikacji wy
tworów należy uwzględnić pracę na nią zuW tym wypadku bowiem wszystkie
żytą.
wytwory tego samego rodzaju, o ile możno
ści, powinny__być zestawione w tym samym
rozdziale. Według ~ej zasady reprezentanci
Ażeby jego
wypracowują projekt tamowy.
użyteczność zbadać, mają pozycje taryfowe
Niemiec, Belgji, Francji, Włoch i Czechosło
wacji na próbę być wstawione w te ramy.
Wtedy okate się, jakie zmiany są konieczne
przy stosowaniu powyzszych zasad.

• * •

donoszą, ze w Omaha (Stan
Nebraska) tworzy się wielki trust pszenicy,
który rzekomo dysponuje setkami miljonów
buszli pszenlcy i zamierz-a przeprowadzić
kontrolę ceny za pszenicę zimową w Stanach
·
Zjednoczonych.

Z N ew Yorku

* • •

Wartość kapitałów, ulokowanych w ostatnim miesiącu w nowych budowlach w Ame-

ryce, wynosiła 552.480.000 dolarów wobec
534.400.000 w lipcu i 562.370.000 dolarów w
sierpniu r. ub.

*
•
*
Z Brukseli donoszą, że dochód z ruchu

Międzynarodowego Towarzystwa wagonów
sypialnych wynosił w lipcu. 32.348.741 franków wobec 26.354.376 fr. w tym samym mie·
siącu r. ub. Wobec tego przychód z ruchu Towarzystwa, który w czasie od stycznia do
lipca 1926 r. wynosił 128.655.697 fr., wzrósł
w pierwszych 7 miesiącach bieżącego roku
na 209.542.873 fr.
•
•
•
Według wiadomości z Szanghaju, zamierzają tamtejsze, w japońskich rękach będące
przędzalnie sfuzjonować się. Dotyczyłoby to
około 15„tu przedzalń w Szanghaju i okolicy
0 ogólnym kapitale 100 mironów yen. Jako
powód dla fuzji podają trudności, wśród kt6rych japońskie fabryki obecnie pracują. Sądzą, że przez połączenie się, będą zdolne do
' · łego f ront U wo b ee Ch"ń
· scis
1 s k'lC h
u t worzerua
robotników. Równiet i inne japońskie przędzalnie, zwłaszcza w Tsingtau i na południu.
mają być sfuzjonowane, o ile koncentracja
w Szanghaju wykaże skuteczność.

•

*

•

Według pogłosek, rząd sowiecki zamierza
wstrzymać rosyjski handel importowy z Arabji, kierowany dotychczas na port hamburski.
Ponieważ urządzona została regularna służba między Odessą i Arabją, przywóz tą drogą tnoże być zor,(anizowany.
e.

"'

*

*

myśl · uchwały arg~ntyńskiej izby deputowanych, przyjęty został wniosek znacjonaH.zowania argentyńskich pól naftowych 88-u
głosami przeciw 17-u. Uchwała postanawia,
że eksploatacja pól naftowych ma się odbywać tylko w łączności z argentyńskim rzą-

W

dem i prywatnemi spółk~i narodowemi.

* *

*

W litewskim handlu manufaktur żnowu
·
, · pyłatn1c~e.
·
dwte f'1rmy po~a dłY, w tr~ d~oset
Jedną z tych firm Jest na1w1ększe przeds1ębiorstwo manufakturowe Jaffet i S-ka, którego długi wynoszą 125,000 dolarów. Głównymi wierzycielami są firmy zagraniczne.
-Równocześnie wstrzymała płatności kowieńska firma manufakturowa Galaski, której zobowiązania wynoszą 30 OOO dQlarów

•

*· •

'

Fabryka samochodów Kornnick w Elbląg'u otrzymała koncesję dla prowadzenia ruchu
autobusami w Kownie. W roku bieżącym zamierza prowadzić ruch 20-tu autobusami.
'

Odpowiedzi Redakcji
Towarzystwo dla Handlu r: Turcją. Sprostowanie
Panów w szczegółach, dotyczących istotnych zarzu.
tów, nie przytacza okoliczności faktycznych, w szeregu punktów zaś konstruuje zarzuty, które bynajmniej
'lczynione nie zostały, wreszcie, zawierajl\C subjek·
tywną ocenę artykułu, nie ogranicza się do przewidzianego prawem zakresu, Wobec tego, sprostowa11ia tego, jako nie odpowiadającego obowiązującym
przepisom dekretu prasowego, nie zamieścimy.

wrz~nia

ny .•
~
RYD ek P·1en1· az·

1927 r.
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I

jednak' w końcu na 83 dolary. Na ultimo zv.·

84. Zwyżka pożyczek polskich tłuma·
czy się wielką płynnością gotówki na rynku
ame!"Ykańskim i pow~tałem ~tąd zainteres?·
w11;niem dla wszystkich pozyczek europeJ·
sk1ch.

skała

Na rynku walutowym panowała w tygo- ki Polskiej z 1925 roku (Dillona), która poddniu ubiegłym tendencja spokojna. Dolary -niosła się z 98 i ćwierć na 99 pięć ósmych.
notcmano oficjalnie nadal 8.91, dewizy na Natomiast (>-proc. Pożyczka 1920 roku pod'A.wił.
New Jork 8.93. Bank Polski płacił za dolary niosła się początkowo na §4 i pół, spadła
8.89 do 8,88, za dewizy 8,91. W obrotach
prywatny.eh notowano dolary 8.92 przy nieco
żywszem zainteresowniu. Transakcje kablem na New Jork przeprowadzano na 8.95
i ćwierć do 8,95 i pół. Przy zamianie gotów·
ki na kabel dopłacano 3 i ćwierć do 3 i pół,
na grudzień
CENY NA RYNKU śWIATOWYM
22.86-22,79
przy zamianie czeków na kabel 2 i ćwierć
na styczeń
22.87-22.83
do 2 i pół pro mille. •
w tygodniu od 1-go do 7-go września 1927 r.
ńlt marze~
23.08-23.03
Kurs ()bliczeniowy 100 złotych w złocie
(w okresie sprawozdawc-zym przeciętn·y kurs funta
wynosił nadal 172,30 a gram czystego złota
ang. = zł. 43.50.
WĘGIEL:
5,9351. Ruble złote były w silnym popycie.
szyi. ai.
fob
tonnę
Za
IX.
7.
IX.
1.
ostatKurs
pół.
i
4,75
do
4,76
Płacono za nie
20 -20.6
najlepszy gruby
pensy an~.
BAWEŁNA:
ni odpowiada przy parytecie 53,30 stosunko19.6-20
secunda ·
12.20-12.20
Middling amer.
wi 8,92 za 1 dolar.
18.6-19.6
zwyczajny
12.--11.80
Dewizy europejskie miały tendencję spo- Middling na termin
13 -14.6
drobny
Patrz art. „Sytuacja na rynku bawełny",
kojną i wykazały minimalne tylko odchyle23.6-24.6
brykiety
pensy ang.
PRZĘDZA BAWEŁNIANA:
nia. Za przekazy i czeki na Gdańsk płacono
27.6-42.6
koks (według jakości)
17_:1/a 17%.
między bankami 173,45 do 173,42, na Berlin Amerykańska 32„
W Zagłębiu Walijskiem objawia się mało czynni·
29% 30
213 zł. Czerwońce sowieckie podniosły się Egipska 60"
ków, które rokowałyby nadzieje na polepszenie sytupoczątkowo W obrotach prywatnych Z 3,05
szyL ang. acji w ciągu jesieni. Eksport powoli się powiększa,
WEŁNA:
na 3,16 dolarów, spadły jednak wkońcu na
50
3,12 dol. Na dzień 1 września ogólna ilość Merino na1·wyzszy gat. (prana) za funt ang. , 49
ale potrze bna była by znaczna poprawa, zanim moż1i42 wem będzie ponownie uruchomić szyby zamknięte,
pieniędzy, będących w obrocie W Rosji S o- Meńno na 1·wyższy gat. (Brudna) za funt ang. 41
• N
40
39
a tę Crossbread przedni za funt ang.
wfockiej wynosi ł a 1,552,478,800 ruhl1.
przerw jednodniowych lub dłuż.
g
ń t
p
k
B
t
b'l
·
k uniknąć
29 1 względnie
an u a s wowe O Crossbread średni za funt an«.
28
sumę s kł a d a ł y się 1 e y
są na porządku dziennym. Rozmiar wytóre
szych,
·
"'
b'l
,
Nowe strzyżyny w Austral1'i z1'awiły się na rynku syłki nie może być porównany z rokiem ubiegłym,
1 ety
- 930,307,6 tysięcy rub 11, państwowe
b
.
s k ar b owe - 440,047,3 tys. ru hl1, sre rne mo- w dostateczne1· 1'lości, aby sobie wyrobić opin1'ę c" ' gdyż w tym okresie 1926 r. ogólny strejk górników
nety bankowe ~ 70,732,7 tys. rubł i, sre b ro2 do kształtowania się cen października do lipca. Ogól-1 trwał jeszcze i unieruchomił wszelki handel. W po8 929
· d'
ny sąd idzie w kierunku, · że ceny osiągną równomier- równaniu jednak z rokiem 1925-ym eksport jest zna.
•
•
z daw k owe - 95 1998 '6 tys., mie z 463
3
·
·
• •4 t ys. nie wyższy poziom. Ceny za austraHjską wełnę mają cznie większy.
tys. oraz monety bronzowe ·
· moz.J t
· mocną, aIe uv
· t en d enc1ę
rubli. , d •
yc h czas ru~
na t ura Ime
k' . Gi łd .
W
Ob rot z1enny na
e zie na zastosować żadnych specyficznych zmian.
arszaws ieJ
Portugalskie koleje państwowe rozpisały dostawę
dewiz był w dalszym ciągu wielki, gdyż wy-1
na 50.000 tonn drobnego węgla na wrzesień i paź~
pensy ang. dziernik. Zachodzą, pewne trudności w znalezieniu
TOP S Y (czesanki):
nosił przeciętnie dziennie pn:e.szło 400 tys.
52 dostatecznych ilości drobnego węgla dla tej dostawy,
52
dolarow. Całe zapotrzebowarue pokrywał Przednie merino 70"
50 ze względu na braki produkcji, spowodowane unie·
50
Dobre merino 64"
wyłącznie Bank Polski.
35 ruchomieniem kopalń. Również i łotewskie koleje
34
Zapas walut i dewiz instytucji emisyjnej Cienkie Crossbread
Ceny na topsy nie są zupełnie ustalone. Zgodnie poszukują 50.000 tonn grubego węgla, podczas gdy
osiągnął dalszy poważny wzrost. Według
ostatnich danych zwiększył się zapas krusz- z wełną są mocniejsze ua 64' i 40', ale kupujący sprze. ..p.orweskie koleje reflektują na 10.000 tonn.
cowo - walutowy Banku pomimo deficytu bi~· ciwiają się stanow<:zo podwyżce.
lansu handlowego od początku b. r. o 27 milj.
funty ang.
JUTA:
dolarów. Ostatnie dwie dekady sier.pnia
37
37
Przedni gat. za tonnę
wykazały znowu znaczny przyp_!yw kruszcu,
SYTUACJA: NA RYNKU BAWEŁNY.
Worki jutowe na mąkę i cukier poszły w cenie
jako też dewiz zagranicznych. W drugiej boDnia 8 b. m. opwblikowane oficjalne sipra•
wiem dekadzie sierpnia zwiększył się zapas ponad poziom 100 szyl.
wozdanie amerykańskiego ministerstwa rolzłota i srebra o 2,640,032 zł. a w trzeciej deuyL anQ.
M..ĄKAs
nictwa odnośnie do stanu amerykańskich
kadzie o 5,190,484 złotych, czyli razem o
zbiorów bawełny, spowodowało dalszy szyb7,831,116 do kwoty 175,168,587 zł. Zapas przednia pszenna kanadyjska za wotek
walut i dewiz wzrósł w drugiej dekadzie
22.6-22.3 ki wzrost cen. Sprawozdanie podaje wyso(40 funt. ang.)
brutto o 5,533,088 a netto o 5,672,161 zł., w
Piekarze w ostatnim czasie słabo kupowali, wsku- kość zbiorów w porównaniu z cyframi, opublikowanemi przed miesiącem na 12,692,000
trzeciej zaś dekadzie brutto o 6,815,758 a ńet- tek tegv ceny i warunki kredytu obniżone zostały.
bel, a więc o 800,000 bel mniej. Po opublikoto (wskutek zmniejszenia się zobowiązań wasiyL ang. waniu sprawozdania nastąpiła nadzwyczajZBOtE:
lutowych o 447,891 - o 7,263,649 zł. do
11.6-11.9 1 nie fywa działalność spekulacji1 która, jak
jęC'Zmień za centnar angielski
kwoty 236,114,568 złotych.
wspomnieliśmy, ceny szybko uniosła w gó10 -10
Portfel wekslowy Banku Polskiego zwięk- owies za centnar angielski
I
szył się w trzecie}· dek. sierpnia o 9 1 8~ 1 457
Cena za jęcżmień odnosi się d-0 wyższych i,tatun- 1 rę. Również i przedstawiciele konsumentów
do kwoty 407,887,835 zł. a pożycitki zabez- ków. W ostatnim tygodniu przybyło z krajów ekspor- \ w wysokim stopniu brali udział w zakupach.
pieczone zastawami wzrosły 0 5169 31460 do tujących 585.080 kwarterów. Przeciętna cena owsa lt Naogół zwyżka cen w takim stopniu nie była oczekiwana, ponieważ opublikowane w
kwoty 28,999,626 zł. Obieg biletów bankoostatnich dniach prywatne ceny „podawały
w'ych zwiększył się bardzo znacznie, gdyż · o utrzymana.
funty ang. mniej więcej tę samą wysokość zbiorów.
R Y ż:
62,768,730 do 793,829,660 złotych, przyjęty
38
38
natomi~st. do ~apas~ ~anku. stan P?~skich . Karolina za tonnę
Faktem jest, .że wilgoć podczas sierpnia
15.15-15.15
monet 1 bilonu zmrt1e1szył się o 16 mdJ. do Burma za tonnę
1
ilość owadów, które obecnie są
rozmnożyła
Rynek jest stał.,.
545,787 złotych. Saida na rachunkach żyrodecydującym czynnikiem sytuacji. Dotknię
·
wych i innych zobowiązaniach zmniejszyły
JAJ A :
33 ,9 d o 252 ,7 m1·1·J·
·
szy.1 an6« • ty rejon rozszerzył się w sierpniu ku północy
się o
i podają, że szkoda jest .bardzo"Wielka. Rów171/2 18
Sytuacja Skarbu Państwa kształtowała za wielką setkę (120 sztuk)
nież i chłody opóźniły rozwój rośliny w pół
·
d
ł
W
·
·1
I
d
·
świeże jaja po 18 sz. znajdują nabywców. Poda:I!
p ywy z amn pupomys me.
się na a
nocnej części rejonu bawełny.
blicznych i monopolów przyniosły w sierpniu i popyt obracają się powyzej przecięcia zwykłego w
ogółem 154,510 tysięcy złotych, podczas gdy obecnym sezonie.
Być może, że obecnie ukażą się na rynku
w lipcu 1927 roku - 169, 722 tysięcy złotych,
pęwne dawniejsze zapasy bawełny, aczkolszył. ang.
CUKIER BURAKOWY:
natomiast w sierpniu 1926 roku tylko 126,113
wiek w tym sezonie mało o takich zapasach
15 było wiadomości. Być mDże, że w ostatnim
15
tysięcy, a w lipcu 1926 roku 130,597 tysięcy. l kryształ za centnar (be-z pvdatku)
Interes loko jest spokojny, natomiast na terminy czasie fermerzy wskutek zwyżki cen, spowoPoszczególne pozycje wpływów przedstawiały się w sierpniu r. b. w porównaniu z sier- w 1928. r. do"sierpnia ożywiony. Na styczeń 17 szył.,
dowanej pogorszeniem się zbiorów, zapasy
pniem roku ub. następująco {pierwsza cyfra luty 17 szył. 1 pens, marzec 17 szyi. 2 pensy, maj takie trzymali. W każdym razie poleca się
z 1927, druga z 1926 roku, w tysiącach zło- 17 szyl. 4 p.1 sierpień 17· szył. 7 p„ tak, ż:e przewi- w chwili obecnej pewną ostrożność.
tych): Poda~ki bezpośrednie 39,872 - 3~ 1 439, dziany jest rynek zwyżkujący.
MS.
po-1
1995 ł- O, podatki
ma1ątkowy
.1 podatek
ż EL A Z O (lane):
_
,
_
ś ed 'e
szyL ang.1
12 4781 c 0 21 •937
15•912 '
j r ni 11 •761
70
10
· opła~y stemplowe 12,299 -: 10,837, dodatek Nr. 1 za tonnę
671/2
671/:i
3
10-cioprocent?wy do damn 6,284 - 1,540, Nr. za tonnę
Od początku września nie uwydatnia się żadna
.
monopole panstv:owe 60,362 - 47,907.
Rynek akcyjnY: pozosta~ał w ty~odniu zmiana.
1 ubiegłym ~od .znaki~m pewnej ~ep~~sJi, spocy N K:
funty ang. '
wodowanej z 1ednej strony 11 ba1ssą na g1eł- Płyty za tonnę
37.10' '37.10
dzie berlińskiej, z drugiej zaś strony brakiem
27.10
27.10
tonnę
za
Sztaby
,
, gotówki. Kulisa operowała bardzo ostrożnie,
Płyty cynkowe bez zmiany. Cena za sztaby obra1
ograniczając zakupy do tninimum i realizując natychmiast zyski. Dalsze zlecenia za- ca się około Ł 27.10 za gotówkę, ale transakcyj jest
granicy na zakup ,.Siły i $wiatła" spowodo- mniej, niż zwykle.
. wały znaczną zwyżkę tego papieru. W dziafunty ang.
CY N A:
cieszyły się nieco wię- Standarl za tonnę
! le metalurgicznym
290-295
Starachowice i
zainteresowaniem
kszem
Ameryka jest nieco słabsza na rynku cyny w cią
zalegającym z prenumeratą
Ostrowieckie (temi ostainiemi przeprowadza- gu tego miesiąca. Londyn-:r;najdufe się w sytuacji nfe.
ją poważne tranzakcje na giełdz1e brukselwyrównanie takowej w jak
pewności, wobec zmniejszonych dowoz:ów z zagranicy
skiej), natomiast wszystkie inne były w zu- i większych zapas6w na r'<' '. ,cu
najkrótszym czasie, gdyż od
pełnem zaniedbaniu. Z papierów baru1.owych
funty ang.
O ł. ó W:
wyróżniano nadal Bank Dyskontowy. Obroty akcjomi Banku Polskiego były umiarko- Ołów za tonnę
24
24
października
Ołów nie wykazuj.:; l;t"' ·" )«:i:. zmian w cenie za.
wane.
Listy zastawne miały tendencję spokojną. równo w Londynie jak i w Nowym Yorku. Ameryprzerywamy dalszą wysyłkę
Nieco większe wahania ujawniły 4 i pół-pro 1 kańskie sprawozdania wskazują raczej na poważny
centowe L. Z. Ziemskie oraz 8-proc. L. Z. m. • wzrost podaży. ·
„Prawdy''·
#arszawy. Pożycz1ti państwowe utrzymały
Yorku:
Neww
WELNY
BA
CENY
się z drobnemi wyjątkami na niezmienionym !'
cent. ameryk.
I poziomie.
22.JS-23.70
I Na giełdzie nowojorskiej nastąpiła osta- . loco
22.57-22.49
na paździemilJ
1 tn.io bardzo poważna zwyżka 8-proc. Pożycz- l
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Anna Besant
w Warszawie
Od chwili narodzin myśli ludzkiej Duch,
ten dla którego nie istnieje ani czas, ani prze
strzeń, szuka prawdy bezwzględnej. Ani teoria względności, ani dociekania zamknięte
,w doświadczalnem rozumowaniu logfoznem,'
llłe stanowią barjer dla metafizycznych poszukiwań absolutu.
Drogi dotychczasowe, po których od ·zarania do dnia dzisiejszego dążyła myśl ludzka dadzą się ująć w trzy wielkie systematy,
traktujące o materji i kierującej ją energji
czy sile. Najstarszy być może i jak dotąd
najtrwalszy Teizm stawia "Siłę" ponad materią i każe wszystkim religjom świata wierzyć, że siła ta, - Bóstwo, - kieruje wszech
rzeczą i wszechświatem według swojej odwiecznej, najdoskonalszej i nieomylnej zasady. Ten pierwiastek, Bóstwo stojące ponad

~aterją, władne tworzyć, rozkazywać, karać,
ruszczyć lub · nagradzać, odnajdujemy ' we

wszystkich religjach, od bałwochwalstwa a'ż
'd o reformacji chrześcijańskiej, w coraz to no.w ych formach, w coraz to innych komentarzach i atrybucjach przypisywanych Sile nadprzyrodzonej.
Drugi system ujmowania zjawisk ży~ia,
a raczej negacja wszelkiego systemu, wyrosła na gruncie zniechęcenia, rozpaczy i zawodów teizmu, - to ateizm. Ateista odrzucający wiarę w jakąkolwiek siłę zdolną kierować istnieniem, tworzy pojęcie, że wszystkie przejawy są dziełem przypadku, że byt
różni się od niebytu jedynie domieszką wydarzeń nie mających źródła w tadnej · sile
kierowniczej. Z opaską na oczach przechodzi ateizm koło wielkich zagadek niepojętej
konsekwencji narodzin każdego tworu i katdego zjawiska.

.-

Weronika wróciła do domu sama. M~
ła długó cżekać na schodach, gdyż służąc•
Anna, korzys~ając z rzadkiego wypadku, że

A. UTOMAT

czyJI cuda, które si-= zdarzyły w Starej Pradze
w 183.„ roku
I

P~.tw? ~oszJ1 na zabawę, pobiegła do sąsie

dnie) p1wiarru pogadać o sprawach miejskich
i tam usłyszała wiadoiność o wypadkach na
placu zabaw. Weronika w nagrodę za czekanie dowiedziała się jak to właściwie było.
Anna wiedziała już wszystko: i to, że doktór
Wurcel przegrał djabłu swą duszę i zwariował, otem, że doktór Nagi złapał swego przy
jaciela dopiero na Starym Placu (tak prędko
biegł tamten, dosiadłszy konia) o tem, że
doktora Wurcla ujęto i odwieziono do doktora, g~zie leczą go obecnie zimną wodą po
włożemu kaftanu bezpieczeństwa i o tem
że pan doktór, ojciec jej, prawdopodobni~
nie prędko wróci do domu, zajęty jest bowiem przyjacielem.

•

(Doliończenie).

Zabaw.a w dniu Mikulasza w Winnicach
Królewskich była w tokut gdy doktór Wurcel, doktór Nagi i Weronika zbliżali się tam,
krocząc pod gór_ę po topniejącym wydepta·-nym śniegu. Pstre papierki i kwiaty, mąka
i groch sypały się ze wszystkich stron, piszczałki przebranych za diabłów -etudentów
i młodzieży czyniły hałas piekielny, handla. rze w kramikach wychwalali swe towary,
z~iełk i wesele panowało nieopisane i Weroruce, która myślała o Bolesławie, wciąż się
zdawało, że on jest gdzieś tu blisko. Mimdwoli oglądała się na każdego przebiegającego
czerwonego djabła, mając nadzieję, że usły
szy głos, słyszany z okna domu „trzydziestu
diabłów". Lecz dja:bli przebiegali dalej nie
odwatając się zaczepić Weroniki, którą widz!el.i P?d. opi~ką dwuch tak czcigoc;lnych ludzi, 1akun1 byh doktór Wurcel i cfoktór Nagi.
Zbliżyli się do największej budy w samem
środku placu zabawowego, na szyldzie której przedstawiony był Mefisto, grający w szachy, a przed wejściem tłoczył się ogromny
tłum grających. Każdy .chciał obejrzeć za
20 fe~igów ten cud, o którym już przedtem
tak wi~le słyszał. Automat szachowy był już
znany w Europie. Był już. we Wiedniu, gdzie
ogrywał najlepszych szachistów, był w Berlinie i Dreźnie. W drodze do Budapesztu (tak
. informowali miejscy wszędobylscy} zatrzymał się w Pradze. Wszyscy chcieli go zobaczyć, lecz mało było chętnych, aby zagrać
z nim w szachy. Każdy obawiał się porażki.

Nikt też pieniędzy przegrywac nie chciał.
Dlat~go tłum prędko i chętnie się rozsunął,
gdy ujrzano, że do automatu zmierzają tak
czcigodne osoby i tak znani szachiści, jaki·
mi byli dwaj nasi przyjaciele.

Lecz religja rozpaczy, która w pewnym
okresie miała znaczn2l ilość zwolenników,
mija powoli jak zły sen, a myśl ludzka burząc
. Właściciel budy i automatu dokt6r Sangramy przestarzałych wierzeń przeszła wraz
z teorją monizmu Heckla do czystego Pan- wini o żywych, czarnych oczach, noszący na
teizmu. Dla panteisty materja i energja sta- lewej stronie fraka wielką złotą gwiazdę,
skłonił się nisko doktorowi' Nagiemu i doknowią jedną nierozłączną i nierozerwalną catorowi Wurclowi, widocznie już uprzedzony,
łość. Niema materii bez jawnej lub utajonej,
statycznej lub kinetycznej energji. Siła kogo ma zaszczyt witać, nie omieszkał jedBóstwo istnieje, żyje, tworzy, karci i chwali, nak ściągnąć od nich 30 fenigów za wstęp,
lecz istota jej nierozłączna jest od każdego poczem odsunął przed nimi zasłonę -- wej. $~e d9 budy.
atomu wszechświata.
Pośrodku budy, w której sporo było luRóżnice między temi trzema systematami
dzi,
. stał automat. Stał na tle czerwonej akmyślowemi są tak wyraźne, że dadzą się stresamitnej -zasłony, dotykającej jego tylnej
ścić na jednym podstawowym przykładzie.
Z ziarnka rzuconego ręką siew~y w glebę , częsci i przedstawiał siedzącego na dość
powstaje kłos: dla teisty - Siła Wszechmoc- wysokim cokole żelaznego Mefistofeles a, póna kierowała ręk2\ siewcy i zamieniła ziarno chylonego nad szachownicą. Mechanizm był
w plon; ateista twierdzić będzie, że był to w ruchu. Prawa ręka Mefistofila cudownym
czysty przypadek, a panteista powie, że moc sposobem dotykała figur, porozstawianych
życia tkwiąca w człowieku prowadziła jego ' na szachownicy i przesuwała je z jednego
miejsca na drugie. Figury były metalowe.
ramię, a ukryta w ziarnie siła przebiła łuskę
i spojrzała w słońce.
. ~ medtią weronikę strach ogarnął, ale jeRuch teozoficzny powstał spontanicznie dnocześnie doznała uczucia niewypowiedzianej przyjemności. Wnet bowiem przeczuła
około roku 1870 na tle dążeń ku zbrataniu
w głębi serca swego (a to zdarza się najbarróżnych powaśnionych religij teistycznych i
'
odrazt'.t zjednał sobie szereg zwolenników dziej godnym pannom), że gdzieś w pobliżu
musi się znajdować Bolesław, który ją natuzwłaszcza w Ameryce, Anglji, Rosji i Indjach.
ralnie
obroni przed tym strasznym demoPani Anna Besant była jedną z pierwszych
nem, w ręku którego (wiedziała o tern, gdyż
wyznawczyń teozofji i po dziś dzień jest
słyszała z kuchni wczorajszą rozmowę ojca
przewodniczącą wszechświatowego związku
z
gościem} spoczywał teraz jej los. Wystarteozofów, liczącego około 15,000 członków.
W swojej podróży samolotem po Europie 80- czy tylko, aby ten wstrętny doktór Wurcel
letnia struszka odwiedziła dnia 31 sierpnia (w.ydał jej się naraz wstrętnym, czego dawr. b. Warszawę i mocnym, przekonywttjącym niej nigdy nie było} wygrał partję jakimś nowem okropnem posunięciem„.
głosem wypowiedziała odczyt o 11 Teozofji w
życiu Narodu" przy szczelnie wypełnionej
Mimowoli odeszła od automatu i zbliżyła
sali Towarzystwa Higjenicznego w Warsza- się do zasłony, podczas gdy doktór Wurcel
wie. Odczyt ten zilustrował popularnie, mo- i doktór Nagi przy udziale doktora Sangwiże jak dla Polski zbyt popularnie, obowiązki
niego oglądali automat, otwierając i macając
jakie nakłada na narody poczucie brater- go ze wszystkich stron i przebijając na wylot
stwa.
sz'padą w różnych miejscach przez specjalnie
w tym celu zrobione otworki. Nie było ża
Zdawałoby się, że sama definicja teizmu
i panteizmu wyklucza możliwość wspólnoty dnych wątpliwości - mieli przed sobą tylko
terenu, a jednak teozofja (Mądrość Boska po maszynę o nieskończonej ilości kółek i drąż
grecku} właśnie stara się być czemś przej- ków, człowiek we wnętrzu nie siedział, nie
ściowem, właśnie czemś łączącem te dwa systematy. Teozofia uznaje dobroć, szlachetność wszystkich religij i nakazuje czerpać z
go istptnie ty. Gdyż ty jesteś Bogiem i chcieć
nich to, co jest wspaniałe i wieczne i praw- możesz tylko tego, czego chce Bóg; lecz mudziwe. Do poznania Prawdy prowadzi ścież sisz wejść w głębię twej istoty, by odnaleźć
ka, po której dążą wtajemniczeni.
w niej Boga i wsłuchać się w głos Jego, któJedna z podstawowych teoryj teozofji, ry jest twoim głosem" (str. 19). Czyżby to
nie było znakomitem krótkiem ujęciem świaTeorja Reinkarnacji, dzieli istnienie duszy topoglądu
panteistycznego, gdyby nie te
na trzy podstawowe okresy: 1) okres niemoznów
słowa wypowiedziane na innem miejwlęctwa, 2) intensywnej pracy wewnętrznej
i 3) doskonałości. Ludzie doskonali powinni scu: ".„tylko znajomość Bożego planu wzglę
dem ludzi jest prawdziwie ważną", (str. 16),
prowadzić słabszych ku światłu i prawdzie,
lecz nie zapominać równocześnie, że kochać które rzucają raczej pokornego, zde;zorjentowanego teozofa w objęcia teizmu. Takie
należy tych braci, kroczących po wspólnej
niezdecydowane stanowisko nie da się utrzyścieżce do Bóstwa.
mać nawet przy najbardziej p<>błażliwem roNieporozumienie powstaje tylko wów- ' zumowaniu . metafizycznem i dlatego może
czas, gdy przychodzi do określenia samej właśnie należy ti:aktować teozofję jako foristoty Bóstwa. Rzućmy okiem na nowoczes- mę przejściową, system nieskrystalizowany,
który drogą wyznawanej przez siebie ewoluną ewangelję teozofji, maleńkie dziełko
Krishnamurti, pozwanego na „Mistrza" przez cji dojdzie do tego. lub innego definitywnego
p. Annę Besant: „Gdy ciało twe żąda czego- wyznania wiary•.
Jan Rozgórski.
kolwiek, zastanów się chwilę, czy chcesz te-

•

Nr. 38

mógł

zreszU\ tam

ł)i-ć, gdyż

nie · zmie.ściłby
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Ale gdy doktór Wurcel i doktór Nagi
przekonywali się o tem, ,Weronika usłyszała
to, co spodziewała się u~Jyszeć. Usłyszała
cichy. głos Bolesława: „Weroniko, kocham
cię! Weroniko ja cię uratuję! Bądź odważ
na!" Potem wszystko umilkło. Obok nie było nikogo. Głos pochodził jakgdyby z automatu. Spojrzała na czarną postać Mefistofelesa i wydało jej się, że Mefisto uśmiechnął
się przyjatnie.

Weronika z trudem wysłuchała ty1:h
wszystkich opowiadań do końca i odeszła a'-IJ
swego pokoju, tłumacząc się silnym bólem
głowy. Tam położyła się na chwilę na łóżku
i zasnęła. Widziała siebie we śnie na zamku
praskim, biorącą ślub z Bolesławem w katedrze św. Wita. Kiedy się obudziła, była już
późna noc i ciemno. Nasłuchiwała ·przez chwilę i usłyszała · zgrzytanie zegara i pierwsze
kukanie kukułki. Zapaliła świecę i weszła
do pokoju jadalnego, któ.rego okno wychodziło w stronę domu 11 trzydziestu djabłów",
Widocznie los nie chciał, aby zaspała rozmowę z Bolesławem. Zegar wskazywał dwunastą. Kukułka powoli głosem zachrypnię
tym kukała już po raz jede01lsty. Zbliżyła
się do okna. Naprzeciwko w oknie starego
niezamieszkałego domu "trzydziestu diabłów" widać było nikłe światełko. Weronika uczuła strach, jednak (była słowną i uczciwą panną} gdy kukułka wykukała dwunastą godzinę, otworzyła okno. Natychmiast
otworzyło się także okno naprzeciwko i ukazała się w niem sylwetka djabła mikulaskiego.

Doktór Nagi i doktór Wurcel nie zauważyli nic, gdyż byli zajęci omawianiem warunków gry. Rozstrzygali ważną kwestję, kto
z nich ma grać pierwszy z automatem. Dóktór Nagi chciał grać pierwszy, lecz doktór
Wurcel zwrócił mu uwagę, i to tak głośno,
że wszyscy słyszeli, iż on - doktór W urcelpowinien grać pierwszy, przedewszystkiem
dlatego, że zna nowe posunięcie, a po drugie
dlatego, że od jego gry zależy, czy otrzyma
rękę Weroniki, czy też nie otrzyma.
Doktór Nagi uczuł się obrażonym wzmian
o no w em posunięciu. W net jednak coś
ważniejszego zajęło jego uwagę: Usłyszał
wyraźnie (czy to aby nie było złudzenie) jakiś głos, jakby z pod ziemi wychodzący:
„Dajcie mu pokój, już ja temu durniowi zadam bobu". Zapomniał natychmia$t o urazie i bez protestu przystał na drugi argument doktora Wurcla. „Lecz proszę pamię
tać drogi szanowny doktorze" rzekł mu: „jeśli pan przegra, zobaczy pan Weronikę, tak
jak swoje uszył" To rzekłszy odszedł na bok
do córki, która, rzecz dziwna, najspokojniej
przyglądała się wszystkiemu, co się działo,
jakgdyby to jej nie dotyczyło.
Doktór Wurcel położył na stoliku dwa
guldeny. Uważał wprawdzie za rzecz niegodną grać o pieniądze, lecz tu rozchodziło
się o rzecz droższą niż pieniądze, zdecydował
więc, że grać o mały zakład nie wypada.
Automat zaskrzypiał, zawarczały jakieś kół
ka, a ręka żelazna wyciągnęła się do właści
ciela. Doktór Sangwini włożył do niej także
dwa guldeny. Automat zacisnął je palcami,
.taskrzwiał znów, zgiął rękę w łokciu _Lpołożył pieruądze obok pieniędzy doktora Wurcla.
Doktór Wur~el zdecydowanie zrobił pierwsze posunięcie. Automat zaskrzypiał, z~iął
rękę, wziął nią pionka i odpowiedział najzupełniej prawidłowo, zgodnie z przyjętą podówczas teorją początku gry. Tłum umilkł.
I Wszystkie spojrzenia skierowały się na graczy, z których jeden - doktór Wurcel gwał
townie i porywczo robił posunięcia, które
przez trzydzieści lat uważał za najlepsze, a
drugi - automat powoli skrzypiąc i warząc
mechanizmem, obojętnie odpowiadał na nie
tak samo, jak przez trzydzieści lat odpowiadał na te posunięcia doktór Nagi. Zdawało
się, że niewiele brakuje, a doktór W urcel osiągnie tę sytuację w grze, przy której będzie
mógł zastosować swe słynne posunięcie, które zdobyło mu wczoraj tak znaczne zwycię
stwo. Tak się też stało. Doktór W'Urcel
osiągnął upragnioną sytuację i z triumfem
zrobił swe posunięcie, zostawiając laufra pod
groźbą bicia. „W eronika jest moją" pomyślał sobie. Głębokie westchnienie wydarło
się z piersi doktora Nagiego. „Durrrreń"
zgrzytnęły kółka automatu i Mefisto powoli
i spokojnie zamiast tego, aby przyjąć ofiarę,
dał Wurclowi szacha królowi i damie.„
I teraz stał się jeszcze jeden cud, już 6-go
grudnia 183„. roku w Starej Pradze. Doktór
1 Wurcel począł trząść się i chichotać i z dzikim rykiem „durrrreń, durrrreń!" rzucił się
na właściciela budy, doktora Sangwiniego,
odgryzł mu nos, poczem wyszedł z budy w
ten sposób, jak chodzi koń szachowy, - dwa
kroki naprzód i jeden w bok, dwa kroki naprzód i jeden w bok.
„Durrrreń, durrrreńl Mat królowi! Kol niem, koniem!" krzyczał i ryczał, torując sol hie drogę przez świąteczny tłum. Doktór
· Nagi przerążony tern co zaszło, zapomniał o
Weronice i popędził za doktorem Wurclem.
j Publiczność, znajdująca się w budzie, tłocząc
l się i popychając, podążyła za nimi. Rozległy
· się krzyki: „Trzymajcie go, trzymajcie! Zwaką

- "Weroniko" rozległ się niezbyt itłośny,
leci wyraźny głos Bolesława: „Weroniko kochana, to ja - Bolesław, kochający cię z całego serca. Weroniko, czy kochasz mnie jeszcze?"
- "Kocham" musiała odrzec Weronika,
nie mogąc ukryć uczucia i w sercu czuła
dreszcz szczęścia. Od tej chwili nie słysza
ła nic prócz drogiego i kochanego głosu Bolesława. A on mówił:

- „Weroniko, ukochana moja Weroniko,
jak ci upłynęły te lata, od chwili, gdy nas zły
los rozdzielił? Jak się ma twój szanowny
rodzic? Czy mnie pamiętasz jeszcze? Weroniko, powiedz twemu rodzicowi, że to ja
ograłem dziś doktora Wurcla, powiedz mu,
że ja dałem mu wczoraj w kawiarni mata w
pięciu posunięciach. Powiedz mu, że zostałem dobrym szachistą, że zostałem świetnym
matematykiem; powiedz mu, że ja zbudowa=
łem automat, grający w szachy, i ja nim kieruję, powiedz mu, że zostałem godnym czło
wiekiem, zostałem godnym twej ręki. Powiedz mu to wszystko, kochana Weroniko
i powiedz mi przedewszystkiem, że mnie kochasz!"
· - "Pocóż mówić?" - rozległ się nagle
głos doktora Nagiego za plecami Weroniki:
„słyszałem wszystko i widziałem, i jeżeli
wszystko jest tak, jak ty mówisz, kochany
Bolesławie i jeżeli przedstawisz mi dowody,
to przyjdź jutro do nas, a obmyślimy, co robić
dalej. A teraz, kochana Weroniko, idź spać,
a ty także Bolesławie, dosyć już straszyłeś
w tym starym domu".
Weronika
ojca.

zimną krwią

pociera-

na

ręcę

I czy potrzeba wreszcie mówić o tem, fe
nieszczęśliwy doktór Wurcel aż do śmierci,
która przyszła po niego po dziesięciu latach,
choć się pozbył kaftana bezpieczeństwa, chodził zawsze, jak koń szachowy - dwa kroki naprzód i jeden w bok, dwa kroki naprzód
i jeden w bok?
Zdaje mi

riował!"

Doktór -Sangwini z

i upadła

· Czy potrzeba mówić o tern, że nazajutrz
stał się ostatni cud z serji cudów, które się
wydarzyły 5-go i 6-go grudnia 183„. roku, w
starem mieście Pradze? Czy potrzeba mówić otem, jak doktór Nagi, wbrew swym ustalonym zapatrywaniom, wstrząśnięty nieszczęściem, które spadło na jego przyjaciela~
doktora Wurcla, uznał młodego i niebogatego Bolesława za człowieka ~odnego, by zostać narzeczonym jego córkir
.

I -

jąc ugryziony nos, położył do kieszeni fraka,
leżące na stoliku szachowym obok automatu

krzyknęła

się, że

nie potrzeba.

Z rosyjskiego W.

I

Jastrzębski.

KONIEC.
cztery guldeny, a Weronika? Weronika zdu- I
miona i przestraszona pozostała samotnie r "'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
przy czerwonej zasłonie pośrodku budy.
1·
- „Weroniko ukochana!" usłyszała znów
1
0
głos Bolesława: „dziś o północy otwórz okno
w waszem mieszkaniu wychodzące w stronę
(Traugutta M 1.)
domu „trzydziestu djabłów", chcę z tobą
Kursy popularne oraz grupy zismknh;te.
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Lekcje prywatne.
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Nr. 38

Gimnastyka

Dziwolągi
i błędy językowe

umysłowa

Odpowiedzi na pytania z numeru 37 ,,Prawdy''•

„Wszechświat", dwutygodnik przyrodniczy zostaje odnowiony i Nr. 1 ukaż.e się w październiku
r. b. (Informator szkolny i biurowy z dnia 15 sierpnia r. 1:>. Nr. 7). Zamiast „odnowiony" winno być
„wznowiony".

1) Nazwa Ameryki pochodzi o~. włocha Amerigo
Vespucci, który pierwszy sporządził mapę nowoodkrytej części świata,
2) Słowo „spleen" oznaczało początkowo ów
"Weltschmerz", który był w modzie i do dobrego toau należał w początku 19-go stulecia. Dopiero w
nowszych czasach słowo to oznacza rodzaj lekkiego
i nieszkodliwego maniactwa.
3) Podanie o Don Juanie bierze swój początek
.od postaci historycznej - od Don Juan Tenorio, który żył w 14-ym wieku...
4) „Znakiem wodnym" nazywamy miejsca cień
sze i przeświecające w papierze, widoczne pod świa
tło i przedstawiające albo napisy, albo inicjały, albo
postacie ludzi lub zwierząt. Znaki wodne powstają
przez położenie odpowiedniej formy, wyciętej z blachy na sicie, na którem rozprowadza się masę papie-

•

Mini.inizm ten, który uważa się za wykwint urny.
słowości . politycznej„.
O. Weiss powtar.zia to, co było św. Tomaszowi
z Akwinu poprostu czemś wieczystem •••
Każdego polaka chwyta za serce, gdyż przekonuje się.u
(„Wi14'a i czyn" - A 12).
Winno być: wykwit, eo było dla św, Tomasza
z Akwinu czemś wieczystem, przekonywa się.

*
Depozyt winkulowany (wyraz używany w Mało
polsce w instytucjach bankowych) - depozyt zwią
zany, t. j, taki, którego be2' wy1r~nania pewnych
warunków odebrać pie można.

rową.

5) Określenie „czerwona nitka" pochodzi od ma.
rynarki wojennej angielskiej. Do każdej liny na okręcie wojennym angielskim wpleciona jest czerwona
nić, jak-0 znak angielskiej własności koronnej.
6) Molier nazywał się Jean Baptiste foquelin, nazwisko Voltaire'a brzmiało Arouet.
7) Pierwsze pieniądze inflacyjne pojawiły się w
czasie rewolucji francuskiej. Asyg~ty rewolucyjne
spadły do czterytysiącznej części ich nominalnej war-

*
Spelunka, wyraz używany w prasie galicyjskiej
(u nas rzadziej) zamiast: faskinia.
Jest to wyraz pochodzenia greckiego.

GWIAZDY FILMOWE

Renee Adoree znana z gł-Ośnego oJ>razu
„Wielka Parada" w którym odtworzyła głów
ną rolę kobiecą - rolę wiejskiej dziewczyny
francuskiej, która poznała w zawierusze woien1'ei i ookąchała żołniexz~ amenJgP,s~iego.
.-

Benjamin Christensen, reżyser i autor sce·
narjttszy filmowych, jeden z głównych kierow
ników artystycznych olbrzymiego amerykań
skiego przedsiębiorstwa filmowe~o · MetroGoldwyn-Mayer.

I

I

*
W Nr. 421 „Głosu Prawdy" w artykule „Przegrana i dalsza wałka" czytamy: .„„budowniczy, który
wykonuje jakieś zlecenie.„ zamiast wykonywa.
Szukać za ~im, zamiasta szukać kogo.
Sledzfć za kim, zamiast śledzić kogo.
Zawiniony. Zawinić jest słowem czynne!ll, nieprzechodnem i nie może mieć imiesłowu tej formy,
podobnie jak „zbluiniony", zgrzeszony" i t. d.

tości.

8) Prototyp oznacza prawzór, albo pierwowzór.
9) „Autodafe" nazywano pierw-0tnie ceremonjał
publicznego ogłaszania wyroku przez hiszpańskie tryPóiniej poczęto tak nazywać
bunały inkwizycyjne.
wykonanie wyroku inkwizycyjnego.
10) Lampa naftowa wynaleziona została w Ameryce w roku 1855.
11) Osobą prawną nie musi być zawsze osoba w
Osobą prawną może
ścisłem tego słowa znaczeniu.
być także korporacja, związek itp., o ile został należycie zarejestrowany i posiada prawo posiadania ma-
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Jemes Murray, )eden z najhardziej pop.u·
larnych artr.stów !illl!owycłi v-1 Hollywoo.dr

barbaryzm, tak często używany i
Wyraz ten pochodzi
od łacińskiego „vigilation", co oznacza: baczenie,
Inwigilacja -

nadużywany w prasie naszej.

i

baczność, czujność,

wyraz łaciński „auspicium", który
Auspicje \ doskonale zastąpić mozna naszemi: wróżba, wieszczjakichś ! ba, wieszczenie.

Odtworzeniem tej roli. młooziutlia fa artystka, córka błazna wędrownego cyrku belgij12) „Atawizm" oznacza pojawienie się
skiego i sama od dzieciństwa zmuszona prawłaściwości fizycznych lub umysłowych, które posia~
Stawiać wysokie wymagania do siebie, do społe
cować na arenie wędrownego cyrku - wydał kiedyś jaki§ przodek (atavus), a które następnie
zamiast stawiać sobie, społeczeństwu
czeństwa biła się pa pierwsze miejs·ce między ,,gwiazprzez wiele pokoleń nie powracały. W potoeznem 1
wysokie wymagania.
dami" dramalycznemi filmu. W filmie „Manznaczeniu atawizm oznacza pojawienie się jakichś
daryn Wu", który w tym roku wykonany zoA teraz próbka zachwaszczenia języka naszego
cech zwierzęcych u człowieka.
stał w Ameryce i który ma być·podobno naj-1
dla
niezrozumiałemi
cudzoziemskiemi,
wyiazami
13) Bakcyla suchot odkrył Robert Koch.
filmem tegorocznej produkcji amelepszym
28
dnia
z
Prawdy"
(„Głos
czytelnika.
przeciętnego
14) śpiew gregorjański jest pierwotnym śpiewem
rykańskiej , :trtystka ta odtw~rza również
liturgicznym w kościele katolickim. Ustanowił go b. m. - koniec artykuliku, poświęconego krakowgłówn_ą !:Ol~.
skiej „Zwrotnicy"):
papież Grzegorz L
zarzucić
„Zwrotnicy"
motnaby
jakkolwiek
„I
15) Mila morska liczy 1852 metrów.
tonu, czy aforywspomnianą jut apodyktycz11ość
16) Monna Lisa w paryskiem muzeum Louvre.
17) Pieprz rośnie w okolicach podzwrotnikowych styczność nie zawsze tłumaczącej się opinji, należy
podkreślić rzecz rzadką w naszych stosunkach liteAmeryki, w lndjach wschodnicł: i na wyspach archirackich, mianow1c1e wszelki brak kompromisowej
pelagu malajskiego. Wysłany „tam, gdzie pieprz roś
łntefesowności czy handlowo kalkulującej się neunie" - ma przeto dość duży wybór.
tralności, odwaga w określaniu stanowiska i uczciwy
18) Chrabąszcz majowy potrzebuje czterech lat,
Joan CrawforC:ł 1 'd otycliczas mnłej zna.na
wysiłek obrony przyjętej postawy.
aby się rozwinąć.
która podobno okazała się wybitnie
artystka,
A.H.
19) Pierwowzorem Robinsona Kruzoe był majtek
utalentowaną i po mistrzowsku odtworzyła
szkocki Aleksander Selkirk, który zył samotnie przez
kilka poważniejszych ról w tegorocznych filysepce Oceanu Spokojnego,
cztery lata na małej
MacJi.
jako rozbitek.
NOWE PYTANIA.
20) Pieniądze papierowe znane są w Europie od
1. Co to jest „habeas corpus"?
1716 roku. Twórcą pieniądza papierowego był John
!
2.
Od czego pochodzi nazwa „ha.kata?
Law, syn szkockiego bankiera, który pierwszy wska3. Co to jest hospitant?
zywał na konieczność zastąpienia złota papierem. Pła.
4. Kto i kiedy ułożył polski hymn narodowy?
ny jego wszędzie odrzucano i wyśmiewano. Dopiero
5. Co to jest ideologja?
zewo!enia
regent francuski w roku 1716 udzielił mu
6. Co to jest irredenta i skąd pochodzi to słowo?
na puszczenie w obieg pierwszych pienjędzy papiero7. Skąd pochodzi nazwa John Bull i oo oznacza?
.
wych.
8. Co oznacza i skąd pochodzi wyraz „snobizm"?
21) 11 Papier czerpany" jest papierem sporządza
9. Co to jest ochlokracja?
nym ręcznie. Ręką „czerpie" się masę papierową z
Co to jest pajdokracja?
10.
kadzi i rozprowadza się ją na sicie, na którem ocieka
11.
Co to jest pu~zka Pandory?
z wody i tężeje na papier.
Lor Cłianev. ~.enjalny mimik', człowiek
12.
'
to byli encyklopedyści?
Kto
22) Gęsi uratowały kapitol w roku 390 przed Chr.
' 'o!:S:Y tys,ąc twarzy, niezapomniany
posiad'l
13. Jaka jest różnica między bilansem handlowym a
gdy do miasta wtargnęli gallowie i w nocy chcieli we·
'.'.'"" 2. n t- azu „Notre Dame de Paris"
Quasino
bilansem pła tniczyrn?
drzeć się na kapitol. Gęsi, poświęcone bogini Juno,
budzący „qpiór opery paryskiej" odgroz,,
i
14. Co to jest strejk a co lokaut?
zwietrzyły wroga i gęganiem obudziły byłego konsula
tworZ}'1 ,!!:fó w 1w r q_1e w kilku niesamowitych
15. Jakie ordery mamy w Polsce?
Manliusa:, który zdązył jeszcze zorganizować obronę
filma-. n, 1<tóre wyswietlane będą w nadcho16. Kiedy został ustanowiony order Virtuti M;litar:? ,
ka pito lu.
dzącym sezonie.
17. Co to jest ordynacja a co majorat?
23) „Pleonazmem" nazywamy podwój.ie określa
18. Co oznacza wyraz „panama" i dlaczego?
nie tego samego pojęcia. N, P. „stary starzec".
19. Co to jest pięcioprzymiotnikowe prawo wybor·
24) Nauka empiryczna jest nauką opartą na· docze?
świadczeniu i wywodzącą się z doświadczenia.
20. Co to jest wirylista 7
25) Klanem nazywa się związek szczepowy. Kla21. Co to jest retorsja?
ny rozpowszechnione były bardzo w Szkocji, zwła
22. W jakich sprawach orzeka trzybunał kompeten·
szcza w okolicach górzystych. Rodziny, spowinowacyjny?
cone ze sobą węzłami pokrewieństwa tworzyły klan,
23, Co to jest „sława Herostreta"?
Sally O'Neill. I fa artystl{a zdobyła sohie
posiadający swoją organizację, a często także sądow
24. Co oznacza słowo „ homoseksualizm" i skąd podopiero niedawno i oczekuje sław~
nazwisko
nictwo. Obecnie wyrazu tego używa się w przenośni
chodzi?
wyświetleniu na ekranach świata tegoropo
na określenie kliki rodzinnej.
25. Co to są antypodzi?

jątku.

. ·
I
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cznej produkcji filmowej Ameryki.
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WYDZIAŁ

REJESTRU HANDLOWEGO

SĄDU OKRĘGOWEGO
Sądu Okręgowego w Lodzi
wniesiono następujące wpisy za Nr. Nr.:

Oo Rejedm Handlowego

Nr. 11338/A. „Calel i Szmul Frajndowie". Skład
przyborów fotograficznych „Amator". Firma. istnieje
od 21 czerwca 1927 roku, Łódź, Piotrkowska 114.
Właściciele: Calel i Szmul-Josek Frajnd, zamieszkali
w Łodzi: przy ulicy Piotrkowskiej 114. Spółka firmowa. Czas trwania spółki roczny z automatycznem
rocznem przedłużaniem. Wszelkie robowiązania spół
ki, akcepty, żyra i t. d. podpisuje jeden ze wspólników. Do podpisywania korespondencji, odbioru należności,
korespondencji poleconej i wartościowej
oraz przekazów pocztowych i przesyłek, jak również
do udzielania substytucji obrońcom upoważniony jest
kady ze wspólników samodzielnie pod pieczątką firmową. Intercyz wspólnicy nie zawarli.
Nr. 11339/A. „Dawid Kon i S-ka". ' Prowadze11ie fabrykacji wyrobów manufakturowych oraz handlu surowcami. Firma istnieje od 1 lipca 1927 roku,
Łódź, Południowa 24.
Właściciele: Natan Grynberg,
Konstantynowska 37a i Dawid Kon, Południowa 24,
obaj w Łodzi zamieszkali. Prokurentem firmy jest
Abram Grynberg, Łódź, Nowo-Targowa 14, który
ma prawo łącznego i kolektywnego podpisu z którymkolwiek wspólnikiem. Czas trwania spółki roczny
z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd
spółką należy do obu wspólników.
Prawo do podpisywania weksli, żyr, zobowiązań, umów wszelkiego
rodzaju, czeków bankowych, prokur i pełnomocnictw
oraz odboiru pieniędzy z towarzystw asekuracyjnych
przysługuje
tylko łącznie obyd~um wspólnikom
względnie jednemu z nich, lecz i nie inaczej, jak łą
cznie z prokurentem pod stemplem firmowym. Każdy
zaś ze wspólników upoważniony jest do samodzielnego podpisywania również pod stemplem firmy korespondencji, do odbierania pieniędzy, korespondencji
zwykłej, poleconej, telegraficznej i pieniężnej, towarów i ładunków oraz do wydawania pełnomocnictw
adwokatom. Na mocy aktu intercyzy ustalona została
między Grynbergiem i żoną jego wyłączność
majątku i wspólność dorobku.
Pozostały wspólnik
intercyzy nie zawarł.
Nr. 11340/A. „Dawid L Pasternak i S-ka". Wytwórnia wyrobów trykotowo-dzianych. Firma istnieje
od 26 lipca 1927 roku, Łódź, Piotrkowska 110. Wła
ściciele:
Dawid-Joel Pasternak, Chaim Pasternak i
Moszek-Lejb Gutman, zamieszkali w Warszawie:
pierwsi dwaj przy ulicy św. Jerskiej Nr. 34, a trzeci
przy ulicy Twardej 3. Spółka firmowa. Czas trwania spółki określony został do 1 kwietnia 1929 roku
z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd
należy do wszystkich
wspólników. Wszelkie bez
wyjątku zobowiązania w imieniu
spółki
podpisują
pod stemplem firmowym dwuch wspólników łącznie
z zastrzeżeniem, że jednym z tych dwuch podpisów
winien być zawsze podpis Moszka-Lejba Gutmana.
Poza zobowiązaniami każdy ze wspólników ma prawo podpisywać korespondencję, otrzymywać należ
ności, towary, ładunki, posyłki, korespondencję spół
ki i pieniądze oraz prowadzić osobiście lub przez
upoważnionego przez siebie adwokata wszelkie sprawy spółki . Intercyz wspólnic.Y nie zawarli.

W

ŁODZI

N'r. 2063/A. „Herc Grii~berg'.'• ul. Sienkiewicza
Nr. 72 w Łodzi. Fabryka obecnie mieści się przy
ulicy Zachodniej 70 w Łodzi. Prokura udzielona
Abramowi Waldmanowi i Dawidowi Jasin~v.:skiemu
cofnięta. Natomiast na i"t10cy aktu zeznanego przed
notarjuszem Rossmaneni w Łodzi dnia 8 sierpnia 1927
roku Nr. Rep. 3890 udzielona została prokura łączna
czyli kolektywna Abramowi Waldmanowi, zam. w
Łodzi, ul. 6-go Sierpnia Nr. 32 i . Marji Lewinównie,
zam w Łodzi, ul. Nowo- Targowa 14, którzy upoważ;
nieni są do wykonywania w imieniu właściciela
i przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju czynności han1 dlowych, sądowych i pozasądowych z prawem pod' pisywanie firmy „per procura".
Nr. 2217/A. „Flora", dzierżawca Bernard Baumgart" w Łodzi, Zawadzka 22. Firma zostaJa zlikwidowana.
Nr. 2240/A. „Henryk Stein" w Łodzi, ul. Leszno
Nr. 45. Ogłoszona firmie upadłość została zatwierdzona układem pojednawczym.
Nr. 2347 /A. „Rudoll Kinzler i S-ka" w Łodzi,
Długa 78/80. Firma obecnie brzmi: „Rudolf Kinzler
i S-ka„ spółka komandytowa". Wspólnikie~ komandytowym jest Szyja Rotberg, zam. w Łodzi, przy ul.
Wschodniej 74. „Rudolf Kinzler i S-ka", spółka komandytowa" w Łodzi, Długa 78/80. Zarząd sprawami
spółki należy do wspólników Rudolfa Kinzlera i Sa1 lomona
Rotberga. W eksle 1 żyra, plenipotencje i
wszelkie zobowiązania w imieniu famy winny być
podpisywane przez tychże Rudolfa Kinzlera i Salomona Rotberga łącznie.
'
Nr. 2750/A. „Józef . Babad" w Lodzi, Wólczań
ska 239. Hirszowi Dobkinowi w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9 i Hugonowi Szyndlerowi, zam. w Łodzi, przy
ulicy Leszno 47 udzielono pełnomocnictwa na mocy
aktu z dnia 6 siepnia 1927 roku Nr. 9506 zeznanego
przed notarjuszem Kablem w Łodzi. Pełnomocnicy
mają prawo łącznego żyrowania weksli na zlecenie
Banku Polskiego i podejmowanie z tegoż Banku
wszelkich sum z powyższego tytułu oraz kwitowania
z. odbioru.

I

. Nr. 2815/A. „Bracia Herman i S-ka, spółka ko·
niandytowa" w Łodzi, Wólczańska 23. Na mocy aktu
z. dnia 11 sierpnia 1927 r. Nr. R. 1847, zeznanego
p.rzed notarjuszem Kornem w Łodzi, udzielono prokury . Józefowi-Stanisławowi Hendlerowi (Łódź, Zawadzka 30), który ma prawo podpisu umów. weksli,
zobowiązań i aktów notarjalnych łącznie z Henna, nem Aurbachem i samod,zielnie czeków, żyr, prze' kazów i korespondencji oraz odbioru s1'm należnych

września

Nr. 38

1927 r.

Nr. 5968/A.

„Zjednoczone fabryki włókiennicze
W ofsi" z siedzibą w

pończosznicze G. Mazo i A.
Łodzi, , Wschodnia 76.
Decyzją

Sądu . Okręgowego

w Łodzi - Wydział Handlowy - z dnia 11 lipca
1927 roku nad firmą ustanowiony został nadzór są
dowy na przeciąg sześciu miesięcy i nadzorcami są
dowymi mianowani są· adwokat Edward Filipkowski
i ,Benjamin Szac, zam. w Łodzi, przy ulicy Kilińskie
go Nr. 48.
Nr. 7135/A. „Dom Handlowo-Przemysłowy Eli
Liskier, Abugcw i Sapir" z siedzibą w Łodzi, Piotrkowska Nr. 65. Firma obecnie brzmi: Dom Handlowo-Przemysłowy EH Liskier Sukcesorowie, M. Sapir
i S-ka. Mendel Abugow ze spółki wystąpił z dniem
13 lipca 1927 roku. Do spółki przyjęty został Hil
vel Hepryk Grynfeld, ..i:am. w Łodzi, przy ulicy Zawądzkiej Nr. 34 i sukcesorowie. Zarząd spółki obecnie stanowią wspólnicy Mowsza Sapir i Hi! vel Henryk Grynfeld. Weksle własne firmy i prokury winny być podpisywane przez obydwuch zarządców pod
stemplem firmy. Wszelkie zaś umowy kupna i sprzedaży, zobowiązania, plenipotencje, żyra na wekslach,
czeki mocen jest podpisywać każdy z zarządców samodzielnie pod stemplem firmy, jak również każdy
z nich ma prawo samodzielnie inkasować należne firmie sumy i kwitować z odbioru wszelkiej korespondencji, dokumentów wartościowych, towarów, przesyłek. Intercyz wspólnicy nie zawarli.
Nr. 7150fA. Berek-Majlech Ilaum" z siedzibą
w Łod~i, Kościelna 6. Siedzibą firmy obecnie jest
Plac Kościelny 6 w Lodzi. Właściciel firmy zam.
obecnie przy ulicy Nowomiejskiej 19.
.
Nr. 7391/A. „Dom Handlowo-Przemysłowy Dr,
Józef Sachs" z siedzibą w Łodzi, Piotrkowska 77.
Firma obecnie brzmi: „Biuro Komisowo-Handlowe
Dr. Józef Sachs". Siedzibą firllł'Y obecnie jest ulica
Piotrkowska 85. Prokurentem firmy jest Tadeusz
Sachs, zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 85.
Nr. 9340/A. „Maurycy Przygórski" z siedzibą
w Łodzi, Gdańska 138 - wyrób i Nowomiejska 3 kantor. Siedzibą firmy obecnie jest: Kantor przy
ulicy Piotrkowskiej 49 i fabryka przy ulicy Pomorskiej 73 w Łodzi.

Paweł

Zielina.

Komotnik (-) W ACLAW WALTER.

żródła zakupów

D/H B-c1a, „KIESZKOWSCY" ł.ódt, Piotrkowska
1eł 50-18. Przedstaw. samochodów „Opel 11 •

RADA NADZORCZA
Sp6łki

.w
podaje do

199,

Akcyjnej Wyrob6w

Bawełnianych

spółce.

I. K,

Budowlane

Poznańskiego

wiadomości, że

FRYDERYK

ST~, L6d.ź,

Przedsiębiorstwo

Z\VYCZAJnE lVALBE ZDRONBDZBllB

Pomorska 37, teL 37-71.
budowl. i mech. 1tolamia.

CH. J. TYLLER, Łodt, Tramwajowa 11, tel. 1.t.79.
Prz:eds it;:biorstwo budowlane.

Elektrotechniczne

i

Ceny ogłOSZBń :

przedsiębiorstwa

PLAESCHltE B-cia, L6dź, Nawrot 43/47, tel. 50-6$.
Prz edsie<biorstwo Budowlano-Sztukatonkie.

Łodzt

.,

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

t

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, na
powiat brzeziński, Wacław Walter, w mieście Brzezinach zamieszkały, obwieszcza, że na żądanie Banku
Handlowego w Łodzi odbędzie się w dniu 4 listopada
1927 roku od godziny 10-ej rano w sali posiedzeń
Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego
Nr. 115, publiczna sprzedaż przez licytację majątku
nieruchomego w mieście Strykowie, przy ulicy Nowy Rynek 50, w powiecie brzezińskim, w \Vojewództwie Łódzkiem położonego i składającego się z prawej strony placu, zapisanego do tabeli likw. pod Nr.
147, wraz z zabudowaniami: 1) prawą połową domu
mieszkalnego, 2) oficyna z drzewa, 3) obory i ust•-.
pu, plac ten jest ograniczony z jednej strony nieruchomością własnością
Antoniego i Anny małż".
Gałeckich, z drugiej Moszka-Arona Lajba, oraz
ulicą · Pułsudskicgo.
.
Nieruchomość zostaje wyin~czoną do sprzedaży
za dług Wolfa Fassa, posiada zaprowadzoną księgę
hipoteczną przechowywaną w Wyd~ip.l~ „ przy Sądzie
Pokoju w Brzezinach, oznaczoną reR„ hiJ?~ Nr. 92;
stanowi własność w równych i niepodzi~lnycli czę
ściach Wolfa i Pessy-Racheli z AjzykowiczC!w maH.
F<'-ssów; w dziale drugim jest zastrzeżone miejsce dla
wniosku o tern, że Hersz-Mordka Chasman nabył od
Wolfa Fassa jedną dziesiątą cz:ęść praw współwła
snosc1 sprzedawanej nieruchomości; nieruchomość
jest obciążoJla długami i ewikcja~i hipoteczncmi na
sumę zł. 21,343 gr. 20, a także ostrzeżeniem wykazanym w dziale trzecim, w zastaw oddaną nie jest,
podlega sprzedaży w całości podług opisu z dnia 17
grudnia 1926 roku; "" właścicielom sprz.edawanej nieruchomości,
a także sąsiedniej oznaczonej Nr. 50-b
przysługuje prawo wspólnego użytkowania ściany na
nieruchomości Nr. 50-b; korzystania z komina, podwórza, przejścia i przejazdu przez sień i btamę.
Licytacja rozpocznie się od sumy zł. 7500.0soby zamierzające wziąć udział w licytacji winny będą złożyć kaucję w kwocie zł. 750.-

.Automoblle I cz-:ści zapasowe

. AKCJONARJUSZÓW
N:. 2853/A. „Szlama-Aroa Keni.gsberg" w ł..odzi,
odbędzie
się
w dniu 14 października 1927 roku o goZielona 7. Firma obec~ie brzmi: „Szlama-Ar~n Ke0
dzinie 16-tj w lokalu tejże Spółki Akcyjnej w Ło~zi,
nigsberg, Spadkobierc! • Szlama-Aron Ken1gs~erg
przy ulicy Ogrodowej 17 z następującym porządkiem
I zmarł. Spadkobiercami są: wdowa Chana Kenigsobrad:
berg (Zielona 5(7), Ita Fajnmesser (Narutowicza 36),
wybór
1. Zagajenie Walnego Zgromadzenia
przewodniczącego.
R.yfka Bodzechowska (Piotrkowska 199), Jachet Gro2. Sprawozdanie Zar:tądu oraz Komisji Rewizyjdzieńska (Piotrkowska 174), Ela Fein (Piotrkowska 5),
nej.
Frymet Kenigsberg (Zielona 5), Abram-Jechiel Ke3. Zmiana § 58 Statutu.
nigsberg (Zielona 5), Fiszel Kenigsberg (Zielona 5),
4. Reasumcja uchwały Walnego Zgromadzenia
z dnia 29.XL 1926 roku, dotyczącej podziału
Mojiesz Kenigsberg (Gdańsk) i usamowolniona Chazysku za 1925 rok i odpisanie takowego na
wa Kenigsberg (Zielona 5), wszyscy oprócz Mojżesza
amortyzację.
Kenigsberga w Łodzi. Zarządcami przedsiębiorstwa
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu za 1926
Nr. 11341/A. „L. I. Matecki i M. GUrwicz". Fa- są: Chana Kenigsberg i Józef Bodzechowski, którzy
rok.
brykacja i sprzedaż wyrobów pluszowych i włókien podpisują wszelkie zobowiązania pod stemplem firmy
6. Podział zysków.
niczych. Firma istnieje od 1 sierpnia 1927 r., Łódź,
7. Wybór członków Rady Nadzorczej i Komisji
łącznie.
Rewizyjnej. .
Piotrkowska 82. Właściciele: Lejba-lser Matecki i
Nr. 4000/A. „Moszczenicka Manufaktura Teodor
8. · Określenie i zatwierdzenie wynagrodzenia
Mojsicj Gurwi~z, zamieszkali w Lodzi: pierwszy przy
członków Rady Nadzorczej, Komitetu WykoEnder Spadkobiercy" z siedzibą w Łodzi, Piotrkowulicy Andrzeja 48, a drugi przy ulicy Gdańskiej 11.
nawczego i Komisji Rewizyjnej.
ska 143. Współwłaścicielami firmy są: Teodor i KaSpółka firmowa.
Czas trwania spółki określony zo9. Wnioski Rady Nadzorczej.
rol Ender i Irena Kinderman z domu Ender, zamie10. Wnioski akcjonarjuszów, które w myśl § 59
stał na trzy lata z automatycznem rocznem przedłu
szkali w Pabjanicach. Do zarządzania firmą upoważ
Statutu winne być zgłoszone Radzie Nadzorżaniem.
Akty notarjalne i hipoteczne, weksle, żyra
czej na 7 dni przed terminem Walnego Zgronieni są: Teodor i Karol Ender i Arno Kinderman
na wekslach i wszelkie wogóle zobowiązania spółki
madzenia.
z prawem samodzielnego podpisywania. Prokurentapodpisują pod stemplem firmy obaj wspólnicy.
KoZgodnie z § 55 Statutu akcjonarjusze, p~ag~ą~y
mami - są: Paweł Petzold i Alfred Guse.
uczestniczyć w tem Walnem Zgromadzeniu wmru me
respondencję handlową, pełnomocnictwa sądowe podNr. 5655/A. „Pantyl i Pytowski" z siedzibą w
póiniej niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgropisuje każdy ze wspólników samodzielnie i każdy
Łodzi, Łomżyńska 8. Na mocy aktu zeznanego przed
madzenia złożyć swoje akcje w oryginale na ręce Zaz nich ma prawo odbierać korespondencję, przekazy
notarjusze~ Janem Krzemieniewskim w Łodzi dnia rządu Spółki w Łodzi lub przedstawić zaświadczenie
pieniężne, przesyłki i towary oraz prowadzić sprawy
18 sierpnia 1927 roku Nr. Rep." 3916 wspólnik Izydor na dowód przyjęcia ich akcyj na przechowanie lub
pod zastaw w instytucjach państwowych jak i prysądowe.
Intercyz wspólnicy nie zawarli.
Pantyl1 zam. w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 152
watno-kredytowych, działających na mocy statutu
Nr. 11312A. „M. M.ichalak i F. Jaranowski''. upoważniony jest, poczynając od· <!nia 18-go sierpnia
przez n1d zatwierdzonego.
Jeżeli zwoływane niniejszem Walne ZgromadzeSklep spożywczy. Firma istnieje od 20 serpnia 1927 1927 roku do dnia 20-go listopada 1927 roku do sanie nie dójdzie do skutku w podanym terminie z poroku, Łódź, Traugutta 1. Właściciele: Marja Micha- modzielnego bez ograniczenia, zarządzania wszystkiewodów przewidzianych w § 57 Statutu, lub jeżeli na
lak i Franciszek Jaranowski, zamieszkali w Łodzi: mi interesami i sprawami firmy wogóle, w szczegół- , tem W alnem Zgromad:zeniu nie dojdzie do powzięcia
pierwsza, przy ulicy Kilińskiego 79, a drugi przy ul. ności zaś do podpisywania w imieniu firmy czeków,
prawomocnych uchwał (§ 58 Statutu), to wyznacza
się drugi termin Walnego Zgromadzenia na dzień 28
6-go Sierpnia 40. Spółka firmowa. Czas trwania przekazów i indosowania (żyrowania weksli w celu
października 1927 roku, o godzinie 16-ej w tym saspółki nieograniczony.
Zarząd
spółką
należy
do
dyskontowania takowych.
'
mym lokalu i z: tym samym , porządkiem dziennym,
Franciszka Jaranowskiego. Zobowiązania podpisują
Nr. 5958/A. „Herszkowicz, Gliksman i Briin, wł.
przyczem zaznacza się, że zgodnie z postanowieniaobaj wspólnicy. Intercyz wspólnicy nie zawarli.
Gliksman i Briin" z siedzibą w Lodzi, Nowomiejska mi §§ 57 i 58 Statutu Walne Zgromadzenie w tym
powtórnym terminie będzie prawomocne bez wzglę
Nr. 21. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi du na ilość akcyj reprezentowanych na W alnem
Wydział Handlowy z dnia lO czerwca 1927 roku Zgromadzeniu, zaś uchwały tegoż Walnego ZgromaOGLOSZENIE Nr. 22.
firmie ogłoszona została upadłolć i kuratorem upadzenia będą prawomocne, jeżeli zapadną zwykłą
Nr. 58/A. „Gopalana, właścicielka Julja Iwiń- dłości mianowany jest apl. adw. Szczepan Mazuwiększością głosów.
-1481ka" w Łodzi, Dzielna 2. Firma została zlikwido- rowski.
wana.
Nr. 5712/A. „B. Hciman i A. Lewitin" z siedzibą
Nr. 209/A. „R. Pfeiffer" w Łodzi, Nawrot 13.
OGLOSZENIE.
w Łodzi, ul. 6-go Sierpnia 21. Firma obecnie brzmi:
Decyzją Sądu Okręgowego Wydział Handlowy „Bernard Heiman". Bernard Heiman, zamieszkały
Do akt. Nr. 707-1927 r. KOMORNIK PRZY SĄ
z dnia 9 czerwca 1927 roku nad firmą ustanowiony przy ulicy Gdańs'kiej 77 w ł..Odzi. Na mocy aktu
DZIE OKRĘGOWYM w LODZI, Stanisław Dulkow;r;ostał nadzór sądowy na przeciąg sześciu miesięcy
zeznanego przed notarjuszem Juljanem Rzymowskim ski, zam w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej 6, na zasadzie art. 1030 Ust. Post. Cyw. ogła-sza, że w dniu 14
i nadzorcą sądowym mianowany jest adwokat Daniel w Łodzi Nr. R. 1994 z dnia 6 kwietnia 1927 r. wspólpaździerni~a 1927 r. od godziny 10-ej rano w Łodzi,
Forelle.
nik Ajzyk Lewitin ze spółki wystąpił cedując wszyprzy ulicy Aleje 1-go Maja pod Nr. 41 odbędzie się
sprzedaż przez licytację ruchomości, nalefących do
Nr. 780/A. „I. M. Gutter" w Łodzi, Nowomiej- stkie swoje prawa na rzecz pqzostałego wspólnika
Abrama Pinkusa j składających się z mebli, ocenioJka 30. Firma obecnie brzmi: „Winopol, właściciel
Bernarda Hejmapa z dniem 6-io kwietnia 1927 roku.
nych na sumę 605 złotych. Łódź, dnia 6 wrze§nia
'Icek Maje~ Gutter",
Bernard Heiman intercyzy nie „wari:.
1927 roku. Komornik Stanisław Dulkowski.

Redaktor

OBWIESZCZENIE.

przedsl~blorstwa

Lódź, Sienkiewicza 39, teL 24-4,.
tródlo zakupu Żf\RÓWEK ELEK·
TRYCZNYCH wszelkiego rodzaju.

ELEKTRON" -

"

Najtańsze

Gumowe wyroby I azbestowe
"

ENERGJA" Biuro Technic;r;ne, Łódź Piotrkowska
56 tel. 14-33 Artykuły techniczne, wę:te, płyty,
masywy do samochodów ciężarowych, szczeliwa, pasy, armatury Klingera, wszelkie wyroby
gu.l!lowe i azbestowe oraz fibra.

Izolacje

kotł6w

I rur

PLAESCHKE B-cia, Lódź, Nawrot 43/47, teL 50-65.
·
Przedsiębiorstwo
Budowlano-Sztukatorskie.
,.,

Obicia do

maszy~

•1·

REKUI ALE&IANDER, Lóti, W01csd1ka
lN.
t1L '3-37. Obici• dla ua.rpa.kóW' Sc:hirp1.

Papa i

smoła

HENRYK LUBAWSKI i S-ka, L6dź, uL duljusza 24.
telefon 59-24, adres telegraficzny „Henlub".
Łódt, Konstantynowska 1J3,
tel 37-05. Oddział Pl. Wolności 11, tel. 9-90.

M. J. SCHRRFF -

RUGUST OSKf\R TESCHICH, Łódt, KHińskiego 68
tel. 68.

Pasy do maszyn

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

BE lllU I ALEKl.lND&R, Lódł, WOlcsa61ka Rr. lał.
t1L ,3.37, Pasy skórzane transmisyjne fa.bryki
„Temler i Szwed•"
Wa.rszawie.

„

• SUDAK, Ł6df, Caglelnlan~ J6 62, tel efon 1•11
Wyrób nowych pasów 1 wszelka naprawa.

I. Płyty uszczelniające
j

a 1a' Kllngerit

T-wo Fabr. Wyrob. Azbesi. i Gumow, +E<;>NOWIT",
Sp. z ogr. odp., Piotr~o~ska ~'.fa, ·teL 19-44.
Wyrabia gwarantowanei 1ako,ś~1 na parę przegrzaną do 360°.

Radiotechniczne artykułj." '
;;dło - Lloyd, Łódt, ul. Przejazd

8 Telef. 58-08.

Jener, zastt;:pstwo fabryki Selbt.

szczeliwa do

~yn

I pomp

T-wo Fabr. Wyrob. Azbest. i Gumow. „L·E ONOWIT'\
Sp. z ogr. odp., Piotrkowska 175, teL 19-44.
Taśmy

do

właz6w

T-wo Fabr. Wyrob. Azbest i Gwnow. „LEONOWIT",
Sp; z ogr. odp., Piotrkowska 175, tel. 19-44.

Strona ogłoszeniowa dzieli si~ na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. ·~a 1 milimetr
w jednej szpalcie. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
szpalcie. Drobne 10 gr. za .wyraz. Ogłoszenia w „Żródle Znkupu" 3 zł. za 2 wiersze, każdy nast~pny wiersz 1zł.

wysokości

Odbito w Drukarni

Państwowej w Łodzi.

Piotrkowska 85.

53527

