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zycja wykorzysta dyskusję budżetową do celów przedwyborczą1 propagandy i zasypie
stół marszałkowski demagogic~nymi i agitacyjnymi wnioskami. W listopadzie kończy
się kadencja tego Sejmu, czasu pozostaje zatem niewiele i każde stronnictwo, które opozyci'ę uważa za nai'lepszą i na-,' skuteczniejszą
taktykę na czas wyborów będzie chciało czas
ten wykorzystać dla zadokumentowania swa
jest wysoce charakterystyczny i zadaje kłam ich opozycyjnych tendencyj.
Z dużem prawdopodobieństwem można
rozpowszechnionemu u nas poglądowi, że zagranica odnosi się do nas z największą nie- . już dzisiaj przewidzieć koniec tej sesji. Skończy się wraz z upływem terminu konstytucyjufnością.
. Jeśli nieuf.ność. w stosunku do nas istnia- nego kadencji obecnego Sejmu. Nie jest jed1
ła, to odnosiła stę ona tylko do sposobów, i nak wykluczone, że w międzyczasie zostanie
jakie sto-sowaliśmy w naszej polityce gospo-1 raz jeszcze odroczona, jeśli opozycja zechce
darczej. Do naszych warunków rozwojo- podtrzymywać swoje demonstracyjne wnio::1wych, do podstaw naszej egzystencji pań ki z poprzedniej nadzwyczajnej sesji w rodzastwowej, naszej niezależności politycznej i ju wniosku o cofnięcie rządowi pełnomocgospodarczej, naszych sił gospodarczych i n.ictw i t. P· W każdym bądź razie Sejm operspektyw g9spodarczego rozwoju nieufno- hecny należy już do przeszłości. Historja jego jest już dziś skończonym rozdziałem.
ści tej nie było. Niemiecka piosnka o "pań
stwie sezonowem" przebrzmiała dawno bez
•
•
•
echa. Gdy zaznajomiono się pobieżnie z uA POTEM CO? z szeregu objawów a w
stalonym na najbliższe lata planem stabiliza, .
. . .
. k'
cyjnym i planem gospodarki państwowej, po- szczeg Ól nosc1 z ozywiema, 1a 1e zaznacza
się w łonie stronnictw rządowych, należało.życzk-ę polską w.nano za doskonały interes
by
wnosić, że i n:idal jeszt:ze wypadki nastęi tak ją też potraktowano, rozkupując do ostatniej obligacji tej pożyczki, które dla każ pować będą w porza,dku konstytucyjnym, ~-::
dego kapitalisty zagranicznego, a zwłaszcza pp wygaśruęciu mandatów obecnego Sejmu
drobnego i średniego, stanowią rzeczywiście i formalnem zamknięciu kadencji tego Sefmu
nastąpi rozpisanie nowych wyborów, ogłoświetną pod każdym względem lokatę oszszenie kalendarza wyborczego, . a wreszcie
czędności.
nowe wybory. Ważniejszych i zasadniczych
Jeśli chodzi o rynek amerykański, stwierrozstrzygnięć o charakterze u trojowym nadzić należy, że znakomitem przygotowaniem
leżałoby
się zatem spodziewać dopiero po
tego rynku dla przyjęcia obligacyj pożyczki 1
zebraniu
się nowego Sejmu, w którym albo
polskiej, była taktyka naszej delegacji na o- \
'd zie
· się
· wtę
· k szosc,
· · g0 t owa poprzec, prostatniej sesji Zgromadzenia Ligi Narodów i jej zna1
jekty rządowe, albo większości takiej nie bępropozycja pokojowa. W ostatnich latach dzie. W pierwszym wypadku ewentualne
wszystkie inicjatywy pokojowe wychodzą z projekty rządowe, idące w kierunku zmiany
Ameryki i każda. pokojowa propozycja znaj- konstytucji, przeprowadzone byłyby zgodnie
duje tam sympa~y~zny oddź_więk i żywe za- z procedurą, przewidzianą w dotychczasowej
interesowanie. Wniosek polski w Genewie, konstytucji, w wypadku drugim przewidywawykluczający wojnę z rzędu sposobów, słu
ne jest w pewnych sferach politycznyh, uważących do rozstrzygania sporów i zatargów
~anych obecnie za .stos~nkowo najlepiej p~międzynarodowych, oraz pełna rozwagi i kal
mformowane, rozwiązame tego nowego SeJtury taktyka Polski, zastosowana wobec pro- mu.
.
.
.
wokacyjnego wystąpienia Litwy, musiała wy
Istnieje jednak jeszcze jedna ewentualwrzeć w Ameryce jaknajkorzysbrlejsze wraność: kontynuowanie obecnego stanu rzeczy
żenie i przekonanie, że państwo nasze ani utakże i po zebraniu się Sejmu nowego. O
prawiać nie będzie, ani nie poprze żadnej
tej ewentual.ności jakoś nikt nie wspomina,
takiej polityki, która mogłaby się stać przy- chociaż w obecnych warunkach, gdy co do
czyną konfliktu wojennego.
zamierzeń rządu panuje najzupełniejsza nieBanki amerykańskie, których przedsta- świadomość, i taką koncepcję należałoby
wiciele badali nasze warunki rozwoju gospo- brać pod uwagę. To, że z chwilą
z~brania
darczego, uwierzyły w perspektywy naszego się nowego
Sejmu, wygasają pełnomocnictwa
rozwoju w tym kierunku, szeroki ogół społe rządu,
nie przesądza zgóry realności takiej
czeństwa amerykańskiego uwierzył w pokokoncepcji. Zdołaliśmy się już przyzwyczaić
jowe tendencje naszej polityki i w dobrą wodo tylu niespodzianek, że jedna więcej, jaką
lę z naszej strony skierowania wszystkich
byłoby ewent. ucqwalenie przez nowy Sejm,
wysiłków ku pracy pokojowej, ku podnoszeniu kultury i dobrobytu wśród mas ludności. w którym grupy rządowe nie miałyby więkW tern tkwi tajemnica powodzenia naszej szości, nowych pełnomocnictw, nie zdziwiłaby nikogo. Nie sądzimy też, by nawet wśród
pożyczki sanacyjnej.
My sami może nie dostrzegamy tych rze- najbardziej nieprzejednanych opozycjonistów
czy, może niedokładnie zdajemy sobie z nich dzisiejszy~h znalazł się ktoś, kto zgóry chciał
by twierdzić, że nowy Sejm bezwzględnie
sprawę, gdyż zbyt blisko jesteśmy, aby ogarodrzuci wszelkie dalsze pełnomocnictwa dla
nąć całokształt naszej polityki w ostatnich
kilkunastu miesiącach i zbyt wiele drobnych rządu, jeśli grupy rządowe nie będą miały w
spraw codziennych, zbyt wiele ubocznych i nim większości.
•
•
•
dla dalszego widza niedostrzegalnych szczeWSZYSTKO TO można przewidywać,
gółów rozprasza naszą uwagę. Powodzenie
pożyczki naszej na rynkach
zagranicznych jeśli to kogoś bawi, ważniejszem jest jednak
wskazuje, że posuwamy się naprzód w do- zdać sobie sprawę, czego należałoby sobie
brem tempie i co najważniejsza w dobrym życzyć, aby nastąpiło _ jakie rozwiązanie
kierunku.
zagadki: "co będzie, gdy ten Sejm skończy
swój żywot?" odpowiadałoby obecnie w najszerszej mierze najbardziej żywotnym intereSEJM SIĘ ZBIERA.
som naszego państwa i wszystkich warstw
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPO- społeczeństwa.
ZdajP nam się, że zarówno ze stanowiska
SPOLITEJ. zwołuje Sejm na sesję zwyinteresu państwowego, pojmowanego na dłuż
czajną budżetową, naznaczając początek sesji na 31 października br. Niema żadnych 1 szą metę, jak i ze stanowiska pierwszorzędpodstaw, aby przypuszczać, że tym razem nych interesów społecznych, kontynuowanie
Sejm poświęci się wyłącznie zadaniu rozpa- eksperymentów z Sejmem, wybranym w drotrzenia rządowego projektu budżetu na rok dze powszechnego głosowania mas, podlega1928/29 i uchwaleniu tego budżetu. Stanow- jących najróżniejszym wpływom, nasuwać
czo bardziej prawdopodobnem jest, że opo- musi szereg poważnych wątpliwości. ,
POŻYCZKA POLSKA, wyłożona do subskrypcji w New Jorku, Londynie, Paryżu,
Sztokholmie, została pokryta przez publiczność w rekordowo krótkim czasie. Popyt
był tak wielki, że osiągnąć można było łatwo
sumę daleko większą niż wynosiła pożyczka.
Gdy się zważy, że subskrypcji nie poprzedzała nigdzie większa reklama, wynik ten
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pocztowa uiszczona ryczałtem.

zdobędą większość mandatów i że w ten sposób możliwem będzie na drodze konstytucyjnej urzeczywistnienie wszystkich zamierzeń
rządu, jest bardzo małe. Wybory samorzą
dowe były pod tym względem miarodajnem

doświadczeniem.

A jeżeli tej większości nie będzie, to ani
rozwiązanie Sejmu, w razie gdyby współpra1
l
ł
·
1
·
l ca z nim o rnza a się memoż iwą, am powrót
, do stanu obecnego do uspokojenia umysłów
się nie przc2'nią.
Kraj na dłuższy czas potrzebuje spokoju,
K. Tyr.
mądrych i silnych rządów. Stworzone zosta1
ły podstawy do rozwoju gospodarczego, do RYNEK PIENIĘŻNY I GIELDA.
AwiL
tego wyścigu pracy, o którym tyle dotychKRONIKA LITERACKA.
czas mówiono, stworzone zostały warunki,
sprzyjające takiemu wyścigowi, zaczęły się KRONIKA GOSPODARCZA.
mnożyć możliwości pracy, możliwości wyzyskania zdolności i inicjatywy twórczej we
wszystkich dziedzinach. Na scenie wewnętrznej pplityki nastać powinien na ten czas .ł ki państwowej,, na którym nauczyłoby się
spokój, aby nic uwagi od twórczych wysił- sprawdzać swo1e własne na te kwestje poków nie odwracało. Podtrzymywanie na tej I glądy, na którym urabiałopy swój :własny
scenie denerwującej akcji, pełnej nieprzewi- charakter polityczny.
dzianych niespodzianek już samo w sobie
* .., •
przeszkadza skupieniu się społeczeństwa w
kierunku pozytywnej i twórczej pracy, a gdy
PROCES SZWARCBARTA.
w dodatku każdy djalog na scenie, każdy noW PARYŻU k: ,
ł ·
· d
b'
wy zwrot w akcji wywołuje z konieczności f
.
• s. onczy się we sro, ę u 1~ł reakcję w społeczeństwie, bo lata całe ćwi- , głą ieden z na1~1ekawszyc~ pr~c~sow pohczyliśmy się w tern, aby utrzymać i coraz tycznych ostatmch l~t, m1anowi~e pro~es
bardziej doskonalić sposoby przenoszenia na- Szwarcbarta, cz~ladmka zegarmistrzowsk1estrojó,w niepokoju i zdenerwowania ze sceny go, który w maJU 19~~ r. d~~o~a~ ~amachu
politycznej bezpośrednio w masy, 0 uspoko- na byłego. wodza arm11 ukramsk1e1 i dyktajeniu umysłów, 0 sanacji moralnej społeczeń- tora Ukramy, ataman:i- Pe~lurę.
. ,
stwa, o odrodzeniu się duszy społeczeństwa
P~t~ura, po . zwyc1ęstw1e bol~ze~~ow na
mowy być nie może.
Ukramte, wyemigrował do ;Paryza 1 zył tam
w odosobnieniu, podobnie jak szereg innych
l
• • •
, działaczy ukraińskich. świat powoli zapoI,
PRZEŻYWAMY
' mniał o nim, tak 1' ak zapomina zresztą o kweCHWILE przełomowe. sti' i ukraiński!'!]., która w ramach obecnego
C
; hwile przełomowe pod każdym względem.
R
k
b
i W
dotychczasowej strukturze politycznej 1 ustroju osji sowiec iej ynajmniej nie jest
' społeczeństwa powsta;ą coraz to nowe rysy, : rozwiązaną.
.
1
a ~dzien'.iegdzie już gruz się sypie. Olbrzym~e 1!
Szwarcbart iako motywy swego czynu po
1 zmiany dostrzegamy w sposobie ocemama dał zemstę za okruciefistwa, jakich dopuszr przez opinję publi~zną szeregu zjawisk i pro- : czały się wojska ukraińskie, pozostające pod
I cesów życia gospodarczego oraz kwestyj spa- rozkazami Petlury, na ludności żydowskiej
1. ł~c~nych. Ale nic no~vego się. jeszcze
nie skry I w czasie walk niepodległościowych na Ukra1, stahzowało. W takich chwilach przełomo- I inie w roku 1919 i 1920. Istotnie Ukraina byj' wych SiJałeczezistwo nie jest v.- stanie w)'lo- ! ła w tym okresie
widownią najstraszniejnić z siebie takiego przedstawkielstwa, któ- I szych pogromów ludności żydowskiej. Co do
re reprezentowałoby rzeczywistą jego wolę, I teg_o niema żadnych wątpliwości i stwierdzai względnie wolę większości, bo samo nie zda- ją to źródła najbardziej wiarygodne. Trybu' ·ie sobie sprawy z te6o czego chce. W takich nał paryski zajął się też głównie kwestją,
chwilach potrzebny j~st wódz i światły sztab ~zy ~etlura r;iógł .być uważany jako bezpoj generalny.
I sredm lub JłOSredm sprawc~ tych P?g.r~mów.
Gdy dziecko zaczyna naukę pisania, nau- · Przewó~ sąd?wy sp~a~y. t~J me. wyias~ił do, czyciel daje mu gotowy wzór i na tym wzo- statecz~e. Nte wy1.asmł JeJ z te1 prosteJ przy
1
rze uczy się dziecko pierwszych pociągnięć : c;~yny, . ze w ~k~es1e tym pano"'.ał ~a l!kra1me na1~k7opme1szy chaos. KraJ ro.tł się od
1 piórem. A przecież ten wzór nigdy nie prze' sądził o charakterze pisma człowieka dojrza- 1• fcrmacyJ t często poprostu band woiskowych,
I łego.
i- tórych przynale~ność ~aws~~ była wąt_pli
Uchwalając konstytucję marcową, stwo- I 'Ya, ~ częs~o wogole. memozhwa ~o stwierrzyliśmy sobie wprawdzie taki wzór, 'ale sami dzema. Kazdy watazka tytułował stę atamarychło doszliśmy do przekonania, że na tym 1 nem, każda banda oddziałem wojskowym.
wzorze nigdy nie nauczymy się pisać, bo '. Bolszewicy czynili wszystko, by chaos ten
chciano w ni~ z góry przesądzić 0 charakte- 1 zwiększ~ć, gdy~ w te~ sposób łatwiej mogli
rze naszego pisma.
1 dc'konac podboiu Ukramy.
I Drugi raz błędów stwierdzonych powta- I
Sędziowie przysię.gli p.aryscy. 1:1niew~nnili
..rzać nie należy. I dlatego zdaje się nam, że Szwarcbarta. Wyrok ich me powm1en rukogo
j gdy .Sejm obecny s~ończy ~wój żywot, na. tej , zdziwić. Przecież proces ten wypadł ?raw~e
sceme naszego życia politycznego powinna I w .tymsamym czaste!.gdy z pov:od~ o~~aJą
na ~pewien czas zapaść kurtyna.
I ce1 na now~> dy~kusJI o o~p~w1edzia.lno~c1 ~a
Demokntcja na tern nie ucierpi. Tak jak : wybuch .. w:oiny i .~a okrucienstwa mem1eckie
; rozumiana i w praktyce stosowana jest u nas I W, Bel~Ji t Fra?CJ1, J?rasa fran~uska prz~peł:
' demokracja, może być zdolna do gospodaro- n:ona Je~t mrozący?11 ~reY' W: zyłach optsamt
\ wania w domu wykończonym i dobrze zago- t nt~!udzkic? . zbro~m .mem1eckich. na bezb~n
; spodarowanym, ale do budowy domu i urzą- ne1 l~dnosci crw:ilne1 •. gdy .w ~ttrynach kstę
j dzania go zdolna nie jest. Mieliśmy sposo- garsktch w ~aryzu poJawtaJą się coraz to na:
l bność przekonać się o tern. O niebezpieczeń- we w;:~awmct~a, przynoszące. dok.u1!1enty 1
stwie dla demokracji można będzie u nas mó- szczegorowe opisy tych zbrodm. Opm1a franwić dopiero wtedy, gdy budowa i przebudo- c:1:1s~a jest pod wpłyY'em ty~h. re.minisce~cji i
' wa naszego gmachu państwowego będzie I m~;~de? .francuz zaciska pięscie 1 pała menaskończona. Wówczas demokracja będzie mia ! \-:tsc1ą ~ ~ądzą zemsty na sprawcach tych poła prawo upomnieć się o swoją rolę - a nie- hvornosc;.
ma tymczasem żadnych podstaw do obaw,
W takim nastroju opinji publicznej we
że od tej roli będzie usunięta.
Francji wyrok nie mógł być inny. ZapewnieZanim społeczeństwo dopuszczone będzie nia Szwarcbarta, że zabójstwa dokonał pod
do urn wyborczych, powinno przez dłuższy wpływem niepohamowanej żądzy zemsty, że
czas mieć przed oczyma wzór pracy i polity- nie mógł znieść, by człowiek, za którego
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Dyskusja na temat aktualny

niewinnych zginęło w . znacznem opóźnieniem, bez wyraźnej tego
spokoju na obczyźnie, opóźnienia przyczyny i dlatego jeszcze, że
stały się właśnie teraz łatwo zrozumiałe dla 1 zbiegła się jakimś dziwnym przypadkiem 1
dojściem do władz~.~ ,Polsce Marszałka PiłFrancuzów.
Gdyby np. Kowerdę, zabójcę Wojkowa, sudskiego. Fakt do1sc1a do decydującej wła„
WSze~hwładna?
sądził~ ł~wa przysięgłych, ponad wsz~lką ; d~y, w Polsc~ ~arsz8:łka Piłsudskiego musiał
\;i
wąj;phwosć wyrok byłby taki sam. Bowiem wsrod czynmkow, zamteresowanych w spraławy przysięgłych nie krępują przepisy ko- wie ukraińskiej wywołać pewne obawy i w
Emfatyczne wykrzykniki D-ra Doborzyii·
Polemika z Dr. Doborzyńskim jest o tyle
deksu karnego o winie. ~iezależnie od s!anu z~iązk~ z te~ osoba atama~a Pet11;1fY• sprzyfaktycznego i. rezultatów s~edztw~ odpo~1?-da mierzenca woiskow,eg~ armJ~ polsk1e1 w ro~u ! trudna, że Dr. Doborzyński pomija moje ar- skiego, gorszącego się myślą „ażeby istotny
ona na pytame, czy oskarz~>ny Jest ~inten, , 1920, mogła nabrac m~pokoiącego ~nac~erua. gumenty milczeniem - zwalcza zaś zasady, piastun władzy podzielił ją z sejmem i podże · dokonał zbrodm, czy wmy za to me po- Gdy. w dodatku. l?rze~o.d sądowy u1awruł wy których ja - jako żywo! nigdy nie głosiłam. porządkował mu się!" - brzmią nieco humor<l;~me ~zereg ~tc1, ~iązą~ych. ~zwarcbarta z Nawet w poezji nie lubię niejasności - a już rystycznie, gdy się zważy, iż państwo współnosi.
_Dla nas sprawa winy Szwarcbarta przed- roznymi czynn1kam1 sow1ec~mu, mamy do- 1, w artykułach, dotyczących żywotnych spraw czesne posiada tak wielotysięczną armię biustawia się nieco inaczej . Nam trudno jest u- statec~ne dane do krytyczne} oceny moty- społeczno - politycznych, myśl musi być wy- rokracji, że o rządach jednostki, choćby naj.
.
.
.
wierzyć w szczerość motywów. Nie dlatego, wów iego czynu._
1 rażona tak jasno, aby uniemożliwić dwojakie genjalniejszej, nie może być mowy. Ufność
Pr~wda w te1 spr~w1e. uiaw~ona. me zo- jej rozumienie. TO też z przerażeniem prze- pokładana w jednostkach opatr.:znościowych
byśmy nie mogli zrozumieć przymusu morałnego, wywieranego przez niezaspokojenie u- stała. t prawdopodobnie mgdy u1awmona nie czytałam, iż Dr. Doborzyński imputuje mi i wołania o dyktatorów, obejmujących całą
chęć ·„wlania nowego życia w bezsilny nasz ! pełnię władzy, są w tych warunkach chimerą.
czucie z~msty za wielkie krzywdy, ale dla- będzie.
sejm obecny"; - podejrzewając, iż redakcja ' Współczesny „dyktator" dzieli władzę z oltego, że zemsta ta dokonana została z tak I
„,P rawdy" lub nieuwaga zecera zniekształciły , brzymią ilością drobnych kacyków - a tylko
do tego stopnia mój artykuł, zajrzałam do 38 1 odpowiedzialność moralną dźwiga sam jeNr. „Prawdy" - i„. stwierdziłam, iż nic po- den.
Jeden z naj~itniejszych historyków
dobnego wyczytać tam nie można.„ Przed- I
wnie, z całym naciskiem zaznaczałam, iż oli- 1 współczesnych, Guglielmo Ferrero, twierdzi,
garchja partyjna, która dzięki fatalnej ordy- iż „Niezłomnem prawem materji i ducha jest•
•
·
nacji wyborczej odgrywała rolę sejmu, nie 1 że tylko to może być podporą, co samo stawia
•
reprezentuje społeczeństwa polskiego, tylko opór; że każde odgraniczenie jest oparciem,
*
•
•
Dziś, gdy rok bieżący dobiega końca, po- 1
stronnictwa i kliki. Dlatego i k,rańcowy brak a każde oparcie granicą. · Nieograniczone je·
. .
.
wiedzieć możemy, że nie doczekaliśmy się I '
Kto. ma~azynu1e. w f?lWm~y., swego domu_ poczucia godności, wykazany przez nasz dynowładztwo, któremu nic nie może się o·
w nim poprawy europejskich stosunków. I
Rozdział, obejmujący historię tego roku, opa- dynami.I, me powzmen się dziwie, gdy wyl;~z sejm, kompromituje tylko reprezentowane w 1 przeć, nie może tez samo liczyć na żadne
trzony zostanie zapewne nagłówkiem: „dal- j w. powze.tr~e. K.fo. ,na~usz? prawo w_ła~nosci, i nim partje - a nie społeczeństwo polskie. ; trwałe oparcie, i prędzej czy później musi
sze zamieszanie" - ale przynajmniej na mar- j me T? 0 ~ime~ dziwzc .się, ze ma. u siebie ~o- 1 A już zupełnie nie pojmuję czego Dr. Dobo- i zgubić się w próżni, natomiast wielorakie siginesie zawilej kroniki tego roku dopisze rę- mu_~istow i komunizm. Nalezałoby stwzer- 1• rzyński chciał dowieść opowieścią o „szeregu ; ły rządzące, które potrafią opierać się sobie,
dzic'. kt~ .narus~ył tę podstawową zasad~ eu- haniebnych czynów zawodowych polityków 1 potrafią też sobie pomagać i wspierać się
ka uczonego i myśliciela: „rok odkrycia".
rope~skze1 etyki prawa. Czy czasem m~ u- i mas inteligencji w stolicy państwa w pierw- 1 wzajemnie"*),
Nie odkryto wprawdzie nowego kontynen- 1 czy!1zono. te~o wtedy,. gdy zaczęto konfcsk~: l szych latach woi'ny". Jeżeli to miało być prze .
Jeżeli pod nazwą ,1ustro1'u parlamentarne•
I
t u, is11 dzie tak ch 0" tnie schroniłby si 0" nie1'eden I, w ac ma1ątk
. własnosc l słanką, z której Dr. Doborzyński wyciąga 1
.
. i,, st ano wią~e prywatną
rozumiemy emanację rządu z parlamentu
go"
:
wielpokolenia
„przedstawiciele
iż
wniosek,
sobą
ze
się
zna1du1ącł'ch
.
par:stw,
obywate.lt
nadprzed
się
ustrzeżenia
europejczyk dla
chodzącą naiwiększą awanturą, ale zafo od- na stopie wo1enneJ. C~y me dano. klasycz- ! kiej wojny w .Polsce nie mogą być odpowie- • i jego odpowiedzialność przed parlamentem
kryto Amerykę prawd o znaczeniu moralnem nego, prz:tkładu bolszewzz"!u, . czymqc w ten I dzialnymi us tą.wodawcami i kontrolerami rzą I - to tenze historyk stwierdza, iż taki ustrój
tego co się działo i co się jeszcze dzieje na sposo.b. 1~dnost~ę odpowi~dz~a~ną.za ~zec.z? 1 dów )Polski Odrodzonej"_ (w parlamencie), • „może być stosowany z powodzeniem tylko w
obszarach czerwonego państwa rosyjskiego. o~ me~ mezalez;ze. Cz:t istme1e 1a~as !oz- I to przyznam się, że związku logicznego tu nie małych lub średnich państwach. o niezbyt
Znaleziono rzekomo iródlo wszystkich tra- '!i~a między !akim w_ymiarem s'!rawiedlu;;o~ 1 widzę i sądzę, że go zgoła być nie może. Osioł , skomplikowanym składzie etnicznym i tam,
piących nas plag i mamy uwierzyć, że tylko scz, '! ~arami „za. wz:,kowe przesladowame i I ma nogi i Sokrates ma nogi _ z czego jednak „ gdzie zasada politycznego zrównania ras i
I nie wynika, żeby osioł miał być Sokratesem. ; warstw społecznych da się przeprowadzić".
komunizm jest powodem europejskich bezna· gnębienie proletanatu ?
~eże~i pok~le~e, .które. pr~e~osło. niewy- 1 D.la P~lski wzorem może być ra~zej ~strój
A kto uchwalał zmiany w konstytucji w l
.
dziejności.
Przed ośmiu laty przemyśliwali nad iem ! państwach kapitalistycznych na rzecz rzeko~ , pow1edz1an.e cierp1ema W1elk~e1 Wo1ny!, ale . St~now Z1edno~zonych, konstytucia .ktorr:ch
coprawda „maluczcy", ci których w najlep- 1 mych reform agrnrnych? Dlaczego prawo I ~ rez~ltacte wyw~czyło ~tepodległosc -: 1 da1e ?ar~zo ~uze pra~a prezydentowi. ~w1ę
szym razie zbywa się mianem filozofujących · własności ma być naruszone tylko w posia- i est az tak. nędzne, 1a~ są~z1 Dr Doborzyńs~1 kszeme siły. 1 znaczeru~ pewnyc? czy1;11Uków
natrętóu;._ Sz.czególnie w pewnem państwie daniu ziemi? Dlaczego nie w bieżącym ra· I - to sk<\idze pochodzi wiara Dr. Doborzyn- 1 władz, ma 1ednak gramce zakreslone 1 ustapr~emyslzwama fe pr~eszly wAfo~!11ę konk:et· chunku w banku w fabryce w biżuterji w , skiego, iż biurokracja wszechwładna, niekon- lone konstytucją. Ustrój praworządny może
Il trolowana i nieodpowiedzialna - zabe;?)pie- pogodzić się nawet z dyktaturą obe1'mu1'ąc<>"
'
. '
'
· k · ?
Ale i to
ZJl.
ne1 obrony przed na1azdem
miesz amu.
l 0 tl „
z·
tl d
~
, t
czająca się prted krytyką ustawami prasowe- pewien zakreśfony zakres: np. dyktatura
•
•
,
•
P,ans wo. a .WYisO Y za icz?n° w z~o . ~Ji po- 1
1
Kto miał prawo czuc się tak silnym, aby mi, a wyszła przecie z tego samego „pok.ole- przez pewien czas „dyktatora żywnościoweltty~zne1 o rzę~u malu~zkich, a z im~1atywy 1
mozny~h. pewn.e1. znane/ wyspy naza1utrz po przypuszczać, że obaliwszy podstawy całego ' nia wielkiej wojny" - koncentrując wszyst· go", obecnego min. handlu, H. Hoover' a. Temordzze z ~rabiezy, akurat w sa{n~ nową wi.o- , dotychczasowego światopoglądu, potrafi po- ' kie czynniki władzy w swej ręce "przez lat oretycznie takie wydzielenie władzy do pewjest aż tak. nę?z;ie, j~k sądzi Dr. Doborzyński 1 nych, . n~rz?cających ~ię w. ~a~ym zakres.ie
snę narodow, rozeslan_o za_pr?szeme do .w.spoi- l wstrzymać potok konsekwencji?
te1 uzy1e h-tylko dla dobra Na- zagadmen Jest zupełnie mozhwte w ustroi~
władzy
(d
.
d k
A ..
nego z mordercami btesradno-grabieznego
cl
d ?
arozne ustawy na wypa e wo1ny
stołu. A to w imię zasady, że nie filozofo.
, k' g ·! praworzą nym.
t D D bo
g·
.„ tk'
wie powalani są do sterowania państwami i 1 lekoidąca ustawa francuska)? Dlaczego łyl- ro
. s;~s ie d"umel Y ~· „ 0 rzynslke 0 j Cytowany powyżej historyk włoski twierdzi'
narodami lecz że kupcom od Boga (a może ko na wypadek wojny? Jeżeli już - to
złotego clelca?) dana jest na to wladŻa i ro-. przecież szczytniej byloby na „wypadek" po- •. 0 .n~cokct „parlb Jl .Par ~me~gd -: są w~ ą z 1 iż ,.Lud jest kapryśnym władcą; zajmuje się
zum Nie int~lekt a św Interes rozstrzyt1ać ko;u. Kto będzie tak .n aiwnym, aby wierzyć 1, włia rba ~!·ta' owiemd.l.~ mWby met ~amdierz~- I poważnie tylko niektóremi zagadnieniami. Na· rząd y demo kra11. . . . krew. dw1er zemu
. . d o s f anu po- 1 Dam Tomc
• •
•
is
•
•
•
t 1· we t w tych k rai· ach , gd zie
k'
D b ei , „paro
wszystk o wroci
po wo1me
ze
powinien
0 losach państw.
przedniego? Tak myślano w roku 1914 - ' -r~ 0 orzyns iego, iz „Ja 0 ie yny„ra u- tyczne są najpełniejsze. W stanach l_1edno.
. .
.
. . . 1.
~arm?kli wzęc !!ozofowie, pogr.ąz<?-Jąc się czy zechce tak samo myśleć ktoś w roku l nek ~suwam „tez~ reform~ ordyna.c1i wr_- czonych, Szwajcarji i Francj~ istnieją zagad· ni'eh g'ł nt'c ·e wi'e bo się
kit '
· ·
zgołał maczei: mema.
borcze1 - teza mo1a , brzmi
medytaCJi, dlaczego komunizm co- 1927 ?
w czcheJ
,
m
o oryc o o
t
ł
.
,
·
t·
'd · dh
·
.
Najbardziej demokratycz1,przywroceme spo eczens wu, wyw aszczone- 1 mi nie interesuje.
* *
•
raz wzęce1 zna1 u1e a eren ow.
mu z p~ws.zechne~o pr~wa wyborczego. na ' ny rząd może załatwiać sohie te kwestje w
* * *
Czy więc od komunizmu dzieli nas tylko . r~ecz khk 1 party), .naleznych n_iu .Praw! ie~.t 1 sposób zupełnie dowolny, podobnie, jak to
Kupcy przy użyciu nowoczesnej propagan- wojna? Ale jeżeli tak, to krzyczmy głośno m~zbędnym w~runkiem uzdro~iema se1~u ' czyni rząd despotyczny",
dy i reklamy zachwycali narody nieograniczo- larum - tylko nie w samą tylko stronę Se1m, do ktorego społeczenstwo wybierze
Rządy parlamentarne podlegaj.ą obecnie
. swą elitę, będzie mógł lepiej spełniać swe ~
nemi możliwościami geszeftu z wczorajszymi wschodu, ale także i na zachód!
krytyce. Krytyka ta może stać
powszE:chnej
I funkcje prawodawcze, i będzie silniej związa- 1
I
zbrodniarzami.
ny ze społeczeństwem, aniżeli obecni repre- się trucizną śmiertelną lub zbawczym lekiem,
*
*
*
przybrawszy fraki,
Zamiast rubaszek,
zentanci partyj, które wszystkie razem stano- 1. pędem rewolucyjnym lub zasadą reformy.
przechodząc od gorącej krwi do mrożonego
I Rewolucja dla Polski byłaby tak wielkiem
W łych emocjonujących czasach zaleca się ' wią drobny odsetek społeczeństwa.
szampana, chętnie przyjęli na siebie nowi lu- zamiast bromu powrót do Platona. Zaleca .
Ale nawet sejm, składający się z elity, ' niebezpieczeństwem, iż lepiej wypracowywać
dzie z Moskwy rolę mile widzianych w zacsię u;s7ystkim myślący~ czy!ać do poduszki ' musi mieć wyraźnie określone kompetencje i i zasady reformy, zgodne z duchem narodu.
nem gronie „der Prominentem", łaskawie choczazby tylko tych ktlka wierszy z przesła- ; nie przekraczać ich. Suwereni wkraczający w 1
Charakter narodowy podlega nader powol
przyjmując międzynarodowe wyścigi o nawią
.dl~
s~
:-.wyko?crw_czej
władzy
kompetencje
j
434)
(str.
„Utopij"
nych
zmianom. W zaraniu dziej ów naszych,
nym
zanie dyplomatycznych i podejrzanych stowięcej równocześnie, nad Gopłem stał
mniej
memozl~""'.1,
.
rowme
ustro1u
:praworządnego
;
siły
państwie
idealnem
w
więc
,„.tak
sunków.
industrjalne będą produkować, lecz rzą- \ 1ak władza wykonawcz~ uz~rpu1ąca funkcie się cud rozmnożenia chleba i obdzielenia nim
* * *
dzić nie będą. Siły wojenne będą bronić, u~tawodaw~ze. ~ezą mo1ą więc było.: ustale- licznych rzesz przez Piasta i Rzepichę - podPo wiośnie przyszła zima, bo lata żniw w
lecz rządzić nie będq, siły wiedzy i umie- : me ro~gramczen1~ ~ładz. Dl~tego tez, wbrew czas gdy bohaterski Krakus pod Wawelem
jętności i filozof ji będą karmione i osla- I D-r?wi.. Doborzynskiemu, , tw1erdzę kategory- zwalczał smoka. Bodaj, że po dziś dzień ludiem wszystkiem nikt. się nie doczekał. I oto
i ność pod-Waiwelska jest bardziej skłonną do
czrue, 1z reformy dotyczyc muszą systemu.
.niane i te będą rządzić.
ci, co udawali mądrych, sypiąc argumentami,
snucia bohaterskiej legendy - a ludność nad
że w interesie niema filozofji, dziś udają naKierowane bez wiedzy narody są bez- f --------------~---..
Gopłem do dosytu gospodarczego. Ustrój
iwnych i nie mogą zrozumieć, że znaleźli się
ładnym tłumem, jak pragnienia w zamie- ~
wysnuliśmy w historji z włareprezentacyjny
tacy, co idą za ich przykładem także „na--.. „$miejmy się, kto wie czy ~wiat
rzeniu.
snego ducha, wbrewprzykładom otaczających
wiązali" i uznali trzecią międzynarodówkę . .
1 nas sąsiadów. Jest najmniej prawdopodoRuina przyjdzie na społeczeństwo, kie·
Wypędza się tych, których się niedawno
\ bne, aby ten charakter narodo~y Polski, pody spocznie władza w rękach chciwych
sprowadzało, bo okazało się, że zniszczyli
godził się w XX stuleciu z jakąRblwiek formą
kupców.
tak dalece Rosję, że nie może być z nią żad
choćby najbardziej „oświecone
absolutyzmu,
,
Wytwórca najlepsze daje usługi w 1
nych interesów. Bo są nędzarzami. A równaprawa błędów naszej wielReformy,
go".
!
przemyśle, żołnierz na polu bitwy. Obaj
nocześnie oskarża się ich o to, że wydają nie:j ce niedoskonałej konstytucji, są niewątpliwą
najgorsi są w sprawach publicznych, bo w
zliczone miljony na prowadzenie wojen w
. koniecznością - ale bez naruszenia samej
ich rękach polityka pochlania s~ukę rzą
Chinach i w Marokku„ na propagandę w lnNajlepszy w Polsce
! zasady.
dzenia. Bo rządzenie jest wiedzą i sztudjach i Egipcie, na strejki w Anglji i na awan
Dr. M. Zawadzka.
ką"„.
tury uliczne w Wiedniu, Berlinie i Paryżu.
sprawą tysiące ludzi
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Gdybyż przynajmniej postawiono sprawę
wyraźnie - ale gdzietam! Qświadcza się gotowość prowadzenia interesów z wypędzonymi.
To już jest cynizm.

Paryż.

Henryk

Koźmian.

Do nabycia we wszystkich ksit::·
garnmch i kioskach T-wa ~RUCH".

*) „Między przeszłością,
1
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Metamorfozy· Mussoliniego

I

Ta idea stała się także przełomową w jego. życiu. Postanowił zerwać ze swoją przeszłością rewolucyjną. Był to pierwszy etap
Teodor Wolff, naczelny redaktor · 11Berlina drodze do zdobycia wpływowego stano. ner Tageblatt'u, odwiedził Lloyda Gewiska w państwie.
W szystkie grupy produkcyjne narodu, ca- orge'a w jego wiejskiem tusculum, któ.re nosi
ła ta część, społeczeństwa, która chciała pra l walijską nazwę „Bron-y-dc", a położone jest
cować, a miała już dos.yć awantur proleta- w ·hrabstwie Shrrey.
rjackich i komunistycznych wybryków, opar. W dłuższym arlykule swego pisma opisuła się przeto o stronnidwo faszystów, reprezentujące siłę równowagi w społeczeństwie,
opozycyjną wszelki~j anarchii. Możnaby to je Wolff swe wrażenia z poby_tu u tego wielnazwać zwycięstwem reakcji bur:tuazyjnej, kiego aktora, który chwilowo nie z własnej
gdyby w istocie tego ruchu nie tkwił pier- woli, · usunął się nieco z pierws~·~g .1 ~lar.u
wiastek równowagi społecznej, tak niezbęd- 1 s.:eny polityczn,~; . ora::: streszcza z nim pr.:>nej do ,każdej regularnej i poiytecznej pracy w~dzoną !o.zmowę.

„W !taiji" - powiada jeden z pisarzy fran
cuskich, który zadał sobie trud zapoznania
się z faszyzmem - 11 Liga patrjotów, czyli
Liga faszystów, sprawuje rządy absolutne.
Ona doprowadziła parlament do beczynności, zniosła wolność prasy, uniemożliwiła
wszelką opozycję, utrudniła wszelką krytykę
rządu. W całem państwie podporządkowała
wszystko propagandzie patrjotyzmu. Pocią
gnęła za sobą młodzież, wmówiwszy w nią,
że Italję czeka jakaś wielka przyszłość, że
jakieś wielkie wypadki dziejowe stać się mu
ezą, gdy nadejdzie chwila odpowiednia"„.
Idea ta stała się pewnego rodzaju programem politycznym nowożytnej ltalji. Jaką
drogą do tego przyszło? Kto ją w życie
Spróbujemy najkrótszemi słowy
wcielił?
odpowiedzieć na to pytanie.

Stan ten, jakiemu w obecnej chwili pacilega Italja, stworzył według powszechnej crpinji Benito Mussolini. Droga jednak, jaką
szedł, była bardzo nierówna i śliska. Nie
będziemy wdawać się w krytykę systemu
rządowego, panującego obecnie w Italji,
przedstawimy ty!ko pokrótce te permuta~je,
jakim podlegał Mussolini zanim osiągnął najwyższą władzę w państwie.
Impuls nadmiernego i niepowściągliwego
ttacjonalizmu, jaki charakteryzuje dzisiejszą
Italję, ogólnie znany pod nazwą faszyzmu,
rozpoczął 'się i rósł w miarę wzrastania ·dyktatorskich aspiracyj Benito Mussoliniego,
któregó katjera polityczna jest tak urozmaicona i dziwna jak niejednego z powojennych

państwowej.

l

I
1

uciekać z Włoch
agitacji, w r. 1903
znalazł się w Lozannie, jako młody człowiek
głodujący i bez zajęcia. W czasie pobytu w
Szwajcarji nawiązuje stosunki z masonerją i
światowym socjalizmem. Jako gorący mówca ściera się z Vanderwelde, dzisiejszym ministrem spraw wewnętrznych Belgji, na punk
cie przekonań religijnych, utrzymując, że socjalizm musi zwalczać religję. A ponieważ
zwalczał także i militaryzm, wkrótce zwrócił na sieOie uwagę policji i zostaje wydalony
' .·
z Lt>zanny:
Jako uczeń S~rel'a twierdził, że istnieją
cy ustrój społeczny musi być zwalony. Wróciwszy z wy~oania, był jednym z redaktorów „A vanti' (Naprzód) i 'propagował antimilitar~m. Nagle w r: 1914 zerwał z ,Awanti'
wystąpił z partji socjalistycznej,· założył włas
ny dziennik „Popolo d'ltalia" (naród włoski)
i począł podtrzymywać z entuzjazmem potrzebę wzięcia udziału w wojnie, · którą uważał na 11 odnowicielkę Włoch". Już w roku
1919 w jednym z manifestów swoich, oświad
czył, że Italji potr;::ebni są 11 nowi ludzie", któ
rzyby zwalczali plutokrację, żądał powszechnego głosowania dla obu płci i rządów republikańskich. Jakkolwiek zwalczał komunistów, burżuazja patrzyła na niego podejrzanem okiem jako na rewolucjonistę. Rzeczywiście stanowisko jego było niewyraźn~.
Zwalczał komunizm, a gdy robotnicy - komuniści opanowali jedną z fabryk, grupa faszystów zajęła wobec nich stanowisko neutralne. Zd~i.e ~i.ę, że M?_ss.olini patrzył dalej
w przyszłosc mz komumsc1. Po1echał do fabryki i stwierdził całą przepaść między teorją a życiem. Komuniści zawładnęli wprawdzie fabryką, aJe nie posiadali ani kapitału
do propadzenia jej, ani surowców, ani fachowych kierowników. Skończyło się na kom·
pletnej dezorganizacji.
słabą,
tak
jeszcze
była
faszystów
Partja
ie przy wyborach do Parlamentu w r. 1921
na 520 miejsc zdobyła zaledwie 35.
W czasie zainaugurowanej prze.z ministra
Giolliti uroczystości na cześć zwycięstwa,
przyszło do rozruchów proletariackich. Ponieważ tylko faszyści mieli organizację antikomuni-styczną, zagrożona burżuazja 1)ostanowiła połączyć się z nimi. W ten Siposób

Z chwilą tą, organizacja faszystowska z.yskała, jako praworządna, . pewnego rodzaju
opiekę rządu, skutkiem czego siła jej wzrosła nadzwyczajnie. . Przyłączyło się drobne
mieszczaństwo, młodzież rzemieślnicza i ucząca się, uniesiona zapałem patriotyzmu.
Mussolini uderzył w strunę narodową, podniósł miłość własną narodu i na tych siłach
oparł się. Okazały . się one . mocniejsze niż
walka klas, niż socjalizm, niż komunizm, niż I
masonerja. Nawet wielki przemysł i rolnic-1
two przyszły do przeświadczenia, że faszyzm .
jedynie może sprowadzić życie gospodarcze
Italji na prawidłowe tory.

I

ch~akterystykę

drogę postępowania Mussoliniego, można powiedzieć, że szedł on od· socjalizmu - do faszyzmu jako ide.i budzącej i podtrzymującej
duszę narodo·Ną, zwalczającej powoli tenden
cje anarchiczne. W miarę wzmacniania się
faszyzmu przechodził od faszyzmu do cezaryzmu poniekąd, stawiając zamożność i siłę
państwa, ponad drobne interesy klasy.

Z uszony jako socjalista
gwałtownej

Z wielką szczerością stwierdza Wolff, że
Lloyd George nie ma zbyt dobrego pojęcia o
zdolnościach niemieckich mężów stanu, kierujących polityką i dyplomacją, aż do podpis~nia traktatu wersalskiego. Między innem'.i,
ó~czesny. leader polityki angielskiej i współ
twórca pokoju wersalskiego utrzymuje, iż był
swego czasu zdziwiony, że Niemcy przyjęły
warunki, rozejmu, zamiast cofnąć się z armją
za Ren, i twierdzi, że w ty1J1 wypadku byłby
zmuszony udać się do Londynu i tam Anglikom oświadczyć, że „mogą otrzymać pokój,
ale nie, taki, jak go sobie wyobrażali". Jest
to naturalnie musztarda po obiedzie, którą
Lloyd George mógł swojemu gościowi podać,
tembairdziej, że zdanie Teodora Wolffa o war
tości ostatnich pretotjanów Wilhelma II nie
odbiega znacznie od krytyki Lloyda George'a.

I

Ujmując w . syntetyczną

władców.

z powodu zbyt

Str. J

1927 r.

Naród włoski zrozumiał te intencje i poMussoliniego w jego dążeniach gospodarczych, a nawet politycznych.
Wadą przedwojennego ustroju Italji, który. na kilka lat jeszcze po ukończeniu wojny
się pTZeciągnął, był parlamentaryzm, niedo:stosowany do stopnia dojrzałości wyborców
Powszechne głosowanie dało przedstawicielstwo liczne, ale kłótliwe, rozbite na gr.upkit
niby postępowe, w gruncie r~~zy an~chicz
ne, ·niei:doln~ .do zroiwmen,ia ińteresów ciifości. pa6stwowej. Rządy większości a~lf.a~
betycznej hib stojącej, na. pozi-omie anaUą.be
tyzmu państwowego, wprow~dziły Italję na
drogę . nieładu · ekonomiCznego. Już GioUiti
, próbowal zwalczać . anarchizm . proleta.rjatu
umysł.owego i zarohkowe~o, ale dopiero Mµs
; solini znalazł podstawę do skutecznego po1
konania hydry, niszczącej podwaliny wszelkiego życia państwowego ..

!

Naj~ardziej dla nas interesującym momentem tej rozmowy jest część, poświęcona kwestji polskiej. Asumpt do poruszenia tej sprawy ~~ła dziennikarzowi rada Lloyda George 'a, by Niemcy uzbroiły się w cierpliwość,
a w ten sposób postąpią naprzód w odbudowie. ~alszy tok rozmowy cytujemy za Teodorem Wolffem w dosłownym przekładzie:

I

I
·1'

I

I

W zdumienie wprowadza kategoryczne oświadczenie Lloyga George'a, że jedyną przybyło
czyną przystąpienia Anglji do wojny,
wkroczenie wojsk niemieckich do Belgji.
Zdaje się, że, jak zwykle w rozmowach politycznych, uniesiony swym temperamentem,
zapomniał, że ma przed sobą nietylko dziennikarza-wywiadowcę, ale i wytrawnego polityką, ooznajmionego dokładnie z wszystkiemi arkanami i filigranową robotą dyplomacji
~statnich trzydziestu lat.

parł

Mussolini z tego szarpania się niespokojnych · żywiołów zdołał wykrzesać ideę solidarności - nie klasowej, ni'e stronniczej, lecz
narodowej i parlamentaryzm włoski, który
już w roku 1922 dosięgnął szczytu swojej nicości, wprvwadził na tory żywotnej pi:acy.
Trudno było przypuścić możliwość poważnej
pracy parlamentu, który wyszedł z narodu
j posiadającego jeszcze 40 proc. analfabetów.
1 Wpływ na rząd musiał z konieczności oprzeć
się o inicjatywę inteligencji, drobne~o mieszczaństwa i warstw przemysłowych, które
żywiołom anarchicznym, reprezentowbrew
,
I1 wały rozwagę, rozum, . doświadczenie, wiedzę, wogóle praworządność.

widoczny, Niestety, nie możemy jak'oś na
końcu drogi dopatrzeć się Gdańska i rozwią
zania kwestii korytarza".„
„Pan wie przecież" - odpowiedział z uśmiechem Lloyd George - „że w całej historji jeszcze nikt z Polską się nie uporał. To
przeświadczenie coraz bardziej przeniknie, a
jeżeli Niemcy utrzymają swoją politykę cierpliwego wyczekiwania, znajdzie się rozwią
zanie kwestyj wschodnich. Rozumie się, że
do każdej rewizji można dojść tylko przez
Ligę Ne.rodów. Zresztą jestem bardzo zdziwiony tem, że w dyskusji nad możliwościami
rewizji w Niemczech nie powoływano się dotychczas prawie nigdy na list, podpisany
przez Clemenceau, a oddany w Wersalu hrabiemu Brockdorfł-Rantzau, lecz zawsze tylko
na artykuł dziewiętnasty traktatu pokojowe~o. Artykuł dziewiętnasty nie wypowiada
się >przecież o prawie Ligi Narodów, rewidowania traktatów, nie mających więcej zastosowania, tak jasno, jak ów list,

"Powiedziałem mu" - pisze Wolff - „że
łatwiej jest na kamienistej drodze zachować
cierpliwość, jeżeli na końcu dJogi jest cel
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Nowa książka
Władysława Studnickiego.
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Do nabycia we wszystkich

Droga polityki wewnętrznej Mussolinie- I 111
go, która się streszczała w krótkim określe- !!I
niu - walka z anarchią - bardziej odpowiadała większości narodu niż. iluzoryczne idee,
jak panowanie proletarjatu, który nigdzie ~ie .
wykaz~ł zdolności twórczych i tylko pod kie 1
runkiem umiarkowanej ręki mógł z pożytkiem dla siebie i dla państwa pracować.
1'
M
ł
k
. k
W1ę
tóra stanę a przy ussolinim,
szość,
wol~ł:i .nawet dykt:iturę niż rozstrój społeczny 1 1utro wystawione na fantastyczne teorje o postępie i rz<>., dach proletarjatu.
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„Wilson i ja" - mówi dalej Lloyd George
kwe11 Wilson był, nawiasem mówiąc, w
stjach wschodnich jeszcze bardziej polskim,
niż sami Francuzi, gdyż stał pod wpływem
Paderewskiego - sformułowaliśmy zdanie,
odnoszące się do rewizji, wspólnie z Clemenceau. Artykułowi dziewiętnastemu możnaby
może zarzucić; że dotyczy tylko szczegóło
wych postanowień traktatu, a nie całego dzie
ła. List ten nadaje się bardziej dla użytku
Niemiec, ale naturalnie" - tu Lloyd George
podniósł palec wskazujący do góry i podkreś
lał swe słowa - „droga zawsze musi prowadzić przez Ligę Narodów".

-

Dla wyjaśnienia należy zaznaczyć, że chodzi o pismo, w którem aljanci, 16 czerwca
1919 roku, odmówili zmian w postanowie·
niach traktatu, zażądanych przez hr. Brockdorff-Rantzau, a do którego, :pod naciskiem
Lloyda George'a i Wilsona, włączone zostało
następujące zdanie: „Traktat stwarza rów•
nocześnie potrzebny organ, aby wszystkie
międzynarodowe problemy drogą dyskusji i
porozumienia pokojowo uregulować i znaleźć
środki, za pomocą których od czasu do czasu rozstrzygnięcie z roku 1919 mogłoby być
zmienione przez dostosowanie nowych faktów i nowych okoliczności w miarę ich poja·
wiania się".
Tyle Teodor Wolff, który naturalnie w9•
dą, zaczerpniętą w 11 Bron-y-de", będzie teraz
dalej poruszał swój młyn w Berlinie. Ponieważ Lloyd George na wstępie rozmowy wyraził pro domo sua nadzieję, że przy następ
nych wyborach dojdzie <10 skutku większość,
utworzona z liberałów i socjalistów, w której
jemu może jeszcze raz prz)'lpadnie większa
rola, pan Wolff kombinuje zapewne, że to bę
dzie ów koniec cierpliwo'ści i drogi, na którą
wskazał Lloyd George. Będzie to w roku
1929, kiedy Polska będzie obchodziła dziesię
ciolecie swego odrodzenia, a świat ten sam
jubileusz podpisania traktatu wersalskiego.

Na szczęście, gdybyśmy się prz)'lpadkiem
tej perspektywy, wymalowanej
przestraszyli
Część I:
przez „magika" Lloyda George'a - Teodor
1. Przewrót zigrarny w Rosji.
2. Reformy agrarne o pterwiastku na·
Wolff sam uspokaja nas w apologji, którą nacjonalistycznym Lotwa, Estonja, Litwa,
3. Reforma agrarna Rumunji.
kreśla na zakończenie artykułu, charaktery4. Reforma agrarna Czechosłowacji.
utworzył się ośrodek, koło ~tórego skupiły
zując wartość słów tego męża stanu: „Za5. Reforma . agrarna na Wi;grzech.
się wszystkie żywioły praworządne i naro6. Reforma agrarna w Niemczech.
prawdę nie jest koniecznem, a także niemoż
dowe: młodzież, inteligencja, drobne mieszCzi;ść li:
Ludwik Naudeau, który badał genezę i ~
liwem wszystkie jego zapatrywania uważać
czaństwo, rolnicy i przemysłowcy.
Hl za nie do zbicia, ale pozostaje wielką przySprawa agrarna w Polsce.
rozwój faszyzmu (L'ltalie fasciste on l'autre
Ul
1. Dyskusje sejmowe w sprawie refor·
Wybrany do parlamentu, Mussolini uda- danger) słusznie pisze: 11 z tego co . się powiejemnością rozmawiać z mężem stanu, który
ilgrarneJ.
my
wał jeszcze tak srogiego republikanina, że na
działo widać o ile teraźniejszy dyktator jest
2· Reforma agrarna w drugim sejmie.
swobodnie swe zdanie wypowiada i nie
tak
posiedzenia, które król otwierał, nie zjawił wytworem specyficznie włoskich stosunków.
3. Poprawki senatu w sprawie uchwał
o reformie agrarnej.
Ten syn kowala, naµczyciel szkoły lu~owej,
ogląda się trwożliwie przy każdem słowie.
się. Miano mu to za złe, ale fala nacjonaliz4. Pozytywna krytyka reformy agrarnej.
wygnaniec, członek związku wolnomurarzy
mu, który rozbudził, już go przerastała.
Właśnie to śmiałe, lecz nigdy brutalne, poDodatek.
pracujących
klas
uczuć
skalę
całą
g.rzeszedł
Już ku końcowi 1921 r. Mussolini przezornie na nic nie zważające, a jednak często
Ustawa agrarna polska.
i walczących. Do roku 1914 przekonania je- . .
konał się, że tłum, któremu nad&.wano nazprzemyślane wypowiedzenie się bez ogródek,
go nie wiele różniły się od przekonań Leni- •
wę proletarjatu, niezdatny jest do żadnej pooczarowuje masy, bardzo wybitnie
które
!:1151E!łle'1E'ISE!IE!1
.
zytywnej, twórczej roboty, ale może stać się · na".
przy sukcesach Lloyda Gewspółdziałało
Nie jest to zupełnie słusznie, gdyż Musso,
pożytecznym materiałem do urzeczywistnia'I
~"'MW!!l'1\""ZE4
się wartości tych O•
umniejsza
nie
I
a.
orge'
j("go
koncepcją
i
internacjonalistą
był
nie
ljni
nia wielkiej idei potęgi państwowej. Zapłod
było umocnić i zjednoczyć we wspólne ciało
nił go ideą miłości ojczyzny, przesuwając
dodając, że korzystnem t!ZU•
zalet,
sobistych
Kto wie, czy chwila taka nie nadejdzie I
przed jego oczyma wielką przeszłość Italji i stronnictwa włoskie. Ta różnica przyczyniia
i czy Italja nie zapłaci upok.>rzeniem li pełnieniem mądrości męża sianu zawsze jest
rychło
się powoli do tego, że stał się wodzem nacjomożliwo ść odbudowania jej. Idea polityczna
za ten pośpiech, bo faszyzm zaczyna wcho- głupota przeciwnika.
zatem, połączona z sentymentem narodo- nalistów i klas posiadających. Jeśli prąd dzidzić .na ś~iską i niepewną drogę polityki za- ,·
Los.
wym, stała się wkrótce siłą, która powoli po- sfojszy uniesie go zbyt daleko, przyjść może gramczneJ.
chwila, kiedy będzie mógł powiedzieć: pań
częła dźwigać państwo z ekonomicznego uR. G,
stwo - to ia.
padku i zaniedbania.
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Nasze szkolnictwo zawodowe

f{ISTO~JA JEOrtEGO ŻYCIA

. dzinacłi tyllio istniało zapotrzebowanie. Poza
l inżynierem o wykształceniu połitechnicznem,
Rzadki wypadek: w dziejach dyplomacji, socjalizm rosyjski i śmierć żony odsunęły J!o
żądano także i techników typu średniego i
· wyższego. W Polsce niezbędnem byłoby jes11.:- żądanie rzą. du francuskiego odwołania z Pa- trochę od Rosji. We Francji miał grono
1 cze założenie wyższej szkoły technicznej dla ryża ambasadora Rosji, Rakowskiego, zwrócił przyjaciół, nietylko wśród młodych socjaliI budownictwa żelbetonowego. Trzeba jednak oc!· I uwagę publiczną na tego niespokojnego agi- stów jak Bure, Lagardelle, Sarraute, ale 1
dać sprawiedliwość na.szeniu M. W. R. i O. i tatora vr służbie sowieckiej Rosji. Anatole także wśród tych radykalnych socjalistów,
P., że starało się rozmieszczać celowo szkoły I de Monzie w dziele , swojem p. t. ,,Destins którzy wkrótce zajęli kiero·wnicze stanowiska
techniczne zależnie od pott.zeb danego okrę- I hors serie" poświęca mu kilka kartek, które we Francji.
Nagle zaniechał swoich projektów, wrócił
i gu. I tak: wysokim już wymaganiom w zakre- I nie~ątpliwie zaciekawią czytelników „Prawdo Rosji, skąd znowu, po głośnym procesie
; sie kóhstrukcji i ruchu odpowiada Państwowa I dy'·
Dziwnym zbiegiem okoliczności narodo- został wydalony. Takie niepowodzenie spoi Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im.
Wawelberga i Rotwanda w Warszawie i · wość Rakowskiego określić się ściśle nie da. tykało go nietylko w Rosji, ale kolejno w RuI wspomniana już Szkoła Budowy Maszyn w Dwa państwa mogą sobie rościć prawo do za- munji i na Węgrzech.
W roku 19 12 Rakowski, wydalony z Ru·
poznaniu, obie zostały podług ostatnich zdo- liczania go do grona swoich obywateli: Bułbyczy wiedzy ulepszone i zreformowane. Do garja i Rumunja. W samej rzeczy sytuacja munji przez liberalne ministerjum Bratianu,
szkół powyższego typu należy też i Szkoła przedstawia się bardzo prosto: urodził się on już w kwietniu tegoż :roku uzyskuje prawo
w Bułgarji, w gminie Kotel i należał do dro- powrotu podczas konserwatywnego minis-teMorska w Tczewie.
C
bnej szlacheckiej rodziny, która posiadała w
, ,
.
·~zkół przeznacz~nyoh ~la pom?cmko~ te- 1 Dobtudży niewielką posiadłość ziemską. Po rjum arpa.
. W tym czasie wynikły zamieszki na Bał
chmcznyc~ ~amy osm„ Kazda. z. mch ma mne I zawarciu pokoju w San-Stefano, rodzice Rakanach,
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W arszawie zwrocona ies aczrue1sza uwaga sami pochodzili i w ten sposób Krystyn Ra- I wszec swta owej .
W związku z wybuchem krwawycli rozru- ·
lot?iczy, w Ło- ~ kowski, którego nawisko z!lradzało raczej sło
I na. ~ział ~amochodowy
dz1 1. w Bielsk~ .na w.łok1e0?1ctwo, w Dą- wiańskie niż rumuńskie pochodzenie, został chów w Galacu w czasie wojny światowej,
I bro~1e na g~rmctwo 1 hutmctwo, w Kr~- obywatelem rumuńskim. Był tedy Rumunem zostaje ponownie aresztowany, poczem udaje
i kawie na techn:kę . warsztatową, w~ L.w?wte z przynależności, a rewolucjonistą od dzie- się do Włoch. gdzie bierze udział w kongresie
antimilitarnym i pacyfistycznym w Medjola. ~a elektr?techmkę 1. t. p. Pozatem 1stru.e1~ "".' l ciństwa prawie. .
Chociaż od roku 1878 był już obywatelem nie. Wracając z Włoch spotyka w Bernie
War~z~w1e, ~adomm, .Sosnowcu~ Wilme 1
B~zescm specialne w~~zi~ły tech;i1czno ~ ko- 1 rumuńskim. rodzice oddali go do bułgarskiego Lenina, od którego otrzymuje instrukcje.
W sierpniu 1916 roku Rumunja przyjmuje
; le1owe. _;potrzeb~ gonuctwa 1 , h.utm~twa / gimnazjum w Warnie. Wkrótce potem został
jednak wykluczony ze szkoły za jakieś awan- · czynny udział w wojnie. Rakowskiego osi:t- 1
f uwzględnia 5 szkoł, przemysł.u włokienmczetył.ko ~· . przem_r~łu chem1czneg? ,7. J'e~ tury. Dmgą łaskl przyjęto go do gimnazjum I dzają w więzieniu. Od września 1916 roku
1' go
ostatm w~men hyc .i;szcze .z1:1aczrue szerze] w Gabrowo, skąd po dwuch latach został ; do maja 1917 tuła się od więzienia do więzie-'
uwzględmony'. Dosc ro~wiruęty przemysł t~kże wydalony, ale tym razem stanowczo. ! nia. .Przebywał właśnie w więzieniu w Jas-'1
drzewny posiada tylko 1edną szkolę leśno- Mają<;: zaledwie 16 czy ,17 lat pocz~ł ~~chwy- j sach, gdy wojska rosyjskie, zna_idui_ąc': się
tego tam, stanęły po strome rządu Kterenskiego.
przem~slowq w Bydgoszczy, a przemysł rol- cać się Karolem Marx em. „Kapitał
ny .dwie tak~e. w By~goszczy. Potrzeby. h~do- : pisaa·za uważał za najpiękniejszy romans, któ- 1 Rosjanie otworzyli więzfanie i Rakowski zna- ·
wructwa archit~ktoru:znego . uwzględntaJą 4 1 ry też stał się przewodnikiem jego młodości, lazł się na wolności. Oddał się też zaraz na '
j szkoły budowmctwa 1 Wydziały bu~owla~e j kierownikiem jego myśli. Zapoznał go z tern usługi Rosji. Jako agitator udał się najprzód
V: sz~ołach pr~emysłowych V: ~rakow1e. Wil- dziełem jakiś stary bojowiec socjalistyczny, do Odessy, stamtąd do Petersburga. z ~e-'
.
Tyn:iczas:m nasze szkolructwo. z:i-wod?we me 1 . Kato":icach: ~e~hniko;v dr?gowych Dabow, i przykuł życie młodzieńca na zawsze tersburga do Kronstadu.- Niezmordowany w
1!-as!aw10ne 1est dotychczas na m.sk1 poziom ~ształ~1 9 szkoł, mi.ernik?w 4. fechntka mel- 1 do doktryny socjalistycznej. żadne ponęty swojej ruchliwości, wyjechał następnie do
~ycta ~~spodarczego,, na p~wolny ,1ego postęp i 1oracy1na uwzględruona 1est w bardzo małym ! umysłowe ani sentymentalne nie zachWYcały Sztokholmu, gdzie właśnie odiQywały się na,_ '
1 ro~woJ . Co gorszlł; 1 opm1a P~?hczna u~ob1. stopniu~ jest tylko jedna szkoła państwowa tak młodzieńca, jak „Kapitał" Marx'a. Rzad- rady socjalistów.
g t kil0 ł ·
· obyt ·
W
ła się, a nawet poruekąd ustabilizowała się w I miernie.zo - meljoracyjna w Poznaniu. Co n.a k znaleźć można przykład tak rychłego i
.~ hol mt~,k~~d ł cz~sd p , ć u Jego
tym kierunku. Niższe i średnie wykształcenie ' to mówi Ministerstwo reform rolnych mające st~nowczego poddania się wpływowi doktry
- Besz a w1ałomdd .o ~ewo utycJhm' stzew1c tłeJ.
.
zawodowe w pojęciu społeczeństwa był to ja- ' prze. dewszystkiem w swoim programie sca- n soc'ali~tycznej
.ezb nlamys.ku' o aLJe ~ię na c ł tas na usłuy W Jos1"emn. astym. roku z'ycl" począł wydakiś pośledniejszy rodzaj wiedzy, nie dorówny ; lenie gruntów włościańskich i stwarzanie zdoi
em.n wysy a go na po ug1 o szew1 ow.
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Wos11Swwcetu zolur awtzowaniadd . ł sowh1ettych poglądów było masowe wprost zakłada- I majstrów przemysłowych i nadzorców ma- tytuł Zwierciadło" dlatego 'że w nim odbi- t'me
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n;7 po m~as edt ac prowulcJ.0 1;1a n~~ imna- 1 my ~?· mają. one naogo mewie bą tcz ę jały się jakoby , jego własne poglądy. Jed- ników i wkracza z nim do R.umunji, która
ZjOWh, merzda .. o _przetz wt oscian .mhansowa- ; u~z~-1~1":' pkołl!imo .znalcz~ych potrze· ": tym nym z najśmielszych wybryków jego młodo- właśnie zdołał-a była opanować Besarabję.
nyc , w na z;e1, ze o wo. zą. one 1c synom i ki~r~u, tore ciąg e Jeszcze wzrastac po„ ści, było wstąpienie na kazalnicę w cerkwi i
Działalność jego w tym ezasie nie da się
wygłosz. enie kazania 0 komuniźmie pierdrogę .do kar.iery urzędmczej .. Jak ~al~ce te wmny.
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P'o dalszych studiach w SzwajCarJl, VI WOjn
I tów sprawa zaś kształcenia nawigatorów wyt J"'h .
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• h
bo l Niemczech, a wreszcie w Montpellier, Rakow- Funkcje jego iiko negocjatora rozpoczynają
niższe
rozwiązania,
made ' na wy_ z1a ach zNprac3ą8 8e6c3 rułcznho - ~a- \ mada iaknai'szyhsze"o.
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/
d okt ora me dycyny. z się w roku 1918, "'~dy mu polecono przepro·
1.! otrzymał stopień
"" stanowiska
s uc aczow 'I wie1n
a
wo. ową t zw1ązanyc
w żegludze morskie1' i rze- 1 SM
'
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• · 1 wadzić układ między Rwdą ukraińską a Sko1
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umwersy ee 1c w 'lo scef! 10'225d uczęszcza
. . cznej nie są przez ludzi odpowiednio wyszko· · ur-0 zerua y on u garem, z przyna eżnosct
państwowej Rumunem, a stopień naukowy ropadskim. Pertraktacje te przeniosły się
. na f 1 ozo Ję, na me ycynę JUZ 1 lonych obsadzone.
na prawo, 6.247
. posiadał francuski, mógł zatem jako pole następnie do Berlina, gdzie Skoropadski, żo.
.
.
tylko . (pomimo ogromu naszych potrzeb. w
Pe~en zwrot zauwe.zyć m?zna w l~tach • swojej pracy zawodowej wybrać Bułgarję, naty z Niemką. występował jako hetman proty!11 kier.unku) 4.2~3. Na wyzszych, o yoz10mie u.ruv:ersyteck1m, . ~urs~ch roln~czych, ostatnich ku szl~ole z~wodowe1, sta~a się go , Rumunję. lub Francję. Ale serce jego lgnęło tegowany przez rząd niemiecki, a wła.ściwie
k?zt.ałct się. 1221 mlodzzezy, 1 to w kra1~ "".'~: wy~or~ystać kierowmctwo za~ładow r~e- ; oddawna ku Rosji. Wybrał jednak najprzód jako agent polityczny rządu niemieckiego.
bitme. rolmczyml J8:k wobec teg_o ~oze 1sc mieslmczo - przemysłowyc~. Li~zbowo !e- I Bułgarję, gdzie mu przyznano jego stopień Działalność Rakowskiego niie podobała się rzą
nal;>rzod :postęp. r.olmczy? W wy~ze1 szkole , dnak spr:iwa .ta przedstawi?-. się 1esz~ze nie- : naukowy, jako doktora medycyny. i począł dowi niemieckiemu, to też wkrótce zostaje
~hw1h obecne] 11.000 tam propagować ewangelję socjalistyczną. wyidalony z ~iemiec, tak samo jak Joffe i Ilu·
handlowe1 stud1u1e 1..116 słuchaczow, ~ szk~- 1 zbyt. pociesza1ąco.
I
do pracy Zlł;wodo- 1 Praktykę lekarską rozpoczął na serjo w Ru- charin.
s!ę
przygotowu1e
uc~mow
I
pohdw~e
. le dl~ ~andlu zagramc~nego 398,
Rakowski nie bardzo się tem zmartwił,
te;łhn 1k1 : w arshza:ws~a 1· lwowska maią nao- I we1 na. 20ł0.0h00 mktł?doc1anych. z~btrudmon>:~~ ! munji, i to w wojsku, w stopniu majora, który
. l w rzem1os ac , ~ ~rzy powmm Y prze1sc i zdobył w służbie wojskowej w roku 1898 i gdyż był przyzwyczajony do tego, że przepęgo. . · s uc aczow.
dzano go z miejsca na miejsce. Gdy jedna~
· ··
przez szkoły rzem1eslmcze. Jest to procent b. 1899
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Rumunia mało była ieszcze skłonną do 11-go ts opa a
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ł d . .
cznych informuje nas inż Łukasiewicz. Jest ' . . d, „ .
7
li i p-0dó zas cja w Niemczech. zjawił się tam z obu nieł
. l" .
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1c naogó w o s.~e 686,, uczęszcza o nic i klas gimnaz1'alnych wstępu1'e do szkoły . prze- rewl.obuc1ł1; s.0~1a isct płol'ączyh sgę
tóry1>U
o
o egam1,
awn-0 wy a onymi
a
z .i era ami 1 wywo a 1 ruc a rarny.
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ł .
razem 9 031 uczruow. Obhczonem zostało że 1
kowski wyjechał wtedy do _iPetersburg~, gdzie przyłączył się jeszcze Radek. Wł'adze nie..'
gdyby t~ szkoły dawały przez szereg lat ~ie- mys owo - rzemies mczeJ.
1
Do tak rozpowszechnionych w Niemczech i już Zlł;mieszkał~ jego żona i połączył się z ko: mie.ckie, areszto~~ły go jako .agitatora. w. K~- '
zmienną liczbę absolwentów, to liczba ich •
stanowiłaby tylko 'l/20 część potrzebnych ie- szkól doksztalcajqcych uczęszczało u nas w legami. Ale medługo ta':11 przebywał, gdyz wme. .T u własme, ~ ~el~o~et? w1ę~1emu
chników i ma:fstrów. A cóż dopiero mówić o 1925 r. 72.000 młodzieży, co znów jest ma- I rychło został wydalony, iako .obywatel obc~- l ?o.czął m~zyć .o przyszłe1. Litwie l <> z_wią~ku
potrzebach w razie większego tempa rozwoju łym odsetkiem ogólnej liczby. Stan ten zmie- go państwa.. Poz~stawał mu. 1eszcze , Paryz. ! JeJ ~ s'?w~etam1 .. Wzmocmwszy r~y~lan1em
przemysłowego? Należy też wziąć pod uwa" ; nić się powinien z chwilą, gdy uchwalona zo- ! Przed ud~mem się do rPary~a wyk?nczył ~ I w w1ęz1:01u SWOJe poglą~y . bolsze~1ck1e, wygę, że z powodu bezrobocia i zastoju znaczna I stanie ustawa o przymusowem dokształcaniu ; Rewlu dzieło p. t. „!'ranc1a_ wspołczesna J mknął się stamtąd do Mmska, .ktory był ~o
część majstrów wykwalifikowanych, w prze- : zawodowem. Trzeba jednak przedtem dostar- 1 (La F:ance c~ntempora1r:~· ktore b_rło ~o"".'07 · ł skon:iłym punktem .?b~er~acy}n.ym dla slemyśle budowlanym szczególniej, wyemigro- ; czyć tym szkołom odpowiednich lokali, a tak- dem m~tylko 1ego ~r?dycJl, a~e. takze w1elk1e1 dzerua odwrotu armjt mem1eck1eJ.
W marcu 1920 roku występuje już na trze
wała z kraju i dziś już się brak ich odczuwa, ' że podręczników i pomocy naukowych. Do- 1 sympatii dla trzeciej Republiki.
kongresie rad ukraińskich i zostaje m1a"cim
Franza
uważany
być
mógłby
Rakowski
a brak ten będzie wprost katastrofalny w ra- branie też dla nich personelu nauczycielskiezie powstania żywszego ruchu budowlanego. ' go jest sprawą niezbyt łatwą w naszych do- cuza, być adwokatem w paryskiej izbie sądo- nowany przewodniczącym ukraińskiej Rady
- l wej lub posłem do parlamentu z departamen- Komisarzy Ludowych. Przez trzy lata był
·
·Pocies:z;ającym jest fakt, że te szkoły te- j tychczasowych warunkach.
M W R i O rP nie ustaje w kósce 0 do- 1 tu Loiret. Zapisał się Iia wyidział prawny, i rząidcą Ukrainy. W lipcu 1923 roku zostaje
chniczne, ~tóre posiadamy, dzięki wysokiej. i
wiedzy i wytrwałości w pracy naszych inży- starc;eni~ s~kol~ict~u zawodowemu podrę- 1 złożył świetnie egzamina i zapragnął stanąt j mianowany reprezentantem sowietów przy
nierów,, stoją na · bardzo wyso~im. P<?Ziomie. czników i pomocy naukowych. W tym celu w \ p~zed, kratkami . sądow~mi w roli . Robes- rządzie Wielkiej Brytanji.
N1.e miał tam wielkiego powodzenia. ZaS~anowią o~e dwa . 0 ~rębne ~ziały. J~de~ z : 1925 r. założony został przy Ministerstwie pie:re a .l~b Henr~-R~bei;Ł a, stosowme. do omch k~zt~łct techmkow, ktorzy w .w1elk1ch j specjalny Zakład, który opracowuje i wyda- I kohcznosc1. Kryzys. 1ak.1 przebywał wowczas stąpił go Krasin, także niezbyt szczęśliwy Jako dyplomata. Wresźcie dawny student z
przedstębiorstwa.ch przem~słowych 1 . bu~o- ' je tablice poglądowe z zakresu technologji, ~
Nancy i Montpellier, dawny lekarz wiejski w
~la~y~h dodzor~Ją roboty Ja~o pom?ctn~cy fm- książki i podręczniki, utrzymuje łączność .ze 'i
'b d · · k
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zymerow, rugi przygotowu1e mais row a- 1
eau 1eu nl ad . oar.ą,ł nta j ar. zkteJ obsmopdo tpodo
pomyślał
nie
hwt,ąz ram~ przemys go~lem1,. zrzkełszdema.m1 e- i cy w fabrykach. A dotąd
brycznych, odpowiedzialnych za kierunek ro·
c mcznem~ 1 poszcze. o nem1 za . a. ami pr~e- noszeniu poziomu wiedzy tą drogą ani prze- tycz.~y z u zi. .~aią s ~now:s o am. asa ora
,
bót.
mysłowem1, pobudza1ąc te _czynmki. do udzi~- mysł włókienniczy łódzki, ani przemysł ór- ~os11 we foranc11. Ale 1 ti; zyłka a:g1tators~a
Nie naśladując niemieckich wzorów, po- łu w pracy zawodowo - osw1~towe1. Zadarua : niczy w Zagłębiu węglowem. Jak dotąd szko- me pozwoliła mu na długi spoczynek. Ntedług których są zorganizowane: Szkoła budoInstytutu . s~ ~pros~ olb_rzym1e, '_'V'Obec na- ; ły fabryczne istnieją tylko u Cegielskiego w pom~>: syvego ~rzędowego st.anOWiska, o.ste~:
wy ' maszyn w iPoznaniu i tamtejs~a szkota szych brakow 1 zamedban w tym kierunku.
i Poznaniu i w Hucie Zgody na śląsku (Frie- ta~Yllll:e zamamfe~to~8:ł swo1ą ~rzynale~no~c
budownictwa, stworzono zasadniczy typ poldo m1ędzynarodowk1 1 wdał · się w ag1fac1ę
k 1 denshiitte)
1 .&_
· d · · ·
Sł' k
antiwo1'skową. To zmusiło rząd francuski
. ,
. ,
. .
, .
ski, w którym zaznajamianie się ucznia ze
ow o powie z1ec Jeszcze na e~ o ~z. o- .
:o
W · h ł t d
d .ł · g
.,
Godna tez na1wyzszego uznama 1est m1stroną rzemieślniczą zawodu w warsztatach 1 łach fabrycznych. Przemysł polski powimen :
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go.
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wo·
ho
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zawodosżkół
żeńskich
Wydziału
cjatywa
na
typu
tego
szkół
prowadzenie
o
pokusić
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mu
daje
nie
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•
własną rękę. W pewnych okręgach fabrycz- , wych prH M. W. R. i O. P., który założył już ryza .c Y · iem,.rueze n~ny przez-:1
bez odbycia rocznej praktyki pozaszkolnej.
Ci:kawe~ iest, ?dzie wypłyn~e. t~ra~ ten
nych winny powstawać kooperacje Samorzą- 3 setki szkół tego typu ze szczególnem I
du miejskiego i fabryk, aby wspólnemi siłami uwzględnieniem naszej ludowej sztuki zdo-1 czło~iek. mep~pohtych . zdolnosc1 1 mesłySzkoły typu wyższego są dotychczas prochanie mespokoinegQ .ducha • .
szkoły dla młodzieży tego okrę- bniczej.
prowadzić
wadzone tylko w dziale ~udowy maszyn i
· - ~· ··
I. [(,
elektrotechniki. W tych bowiem dwuch dzie- gu, która z natury rzeczy szukać będzie pra- .
Ewentualny · napływ obcycn kapitałów do
Polski na jej cele i potrzeby · inwestycyjne,
każe nam zastanowić si~ad tem, czy posiadamy odpowiednie siły fachowe dla przeprowadzenia całego szeregu prac dla państwa
kulturalnego niezbędnych.
d .
b
•
n·
~i?ma .0~ozycf1ne ~ ~nemu rzą ow.1, w
~hwt11 własrue odby~ama st~ pertraktacyJ p~zycz~o~ch, zapełmały swoi~ szpalty utyskt~amam; na fatalny stan kra1u •. a dla ~opa;cia swoich uwag .P 0 W~ływały się ust~wicz1:1ie
na głosy ~udzozi:~cow Po~s~ę zwiedzaiących, a da1ących Je] 1;1rządzeruom we.wnętrznyin: nader smutne swiadect":o. Pommąwszy
t?, ze. oceny naszych st,~s~nkow prze~ cu~zoz1emc~w są nad~r. zro~nwzkowane 1 .m1esz.
~zą .się w szerok1e1 skali: od zachw~ow do
tromcznych uwag, a nawet do przyrownywania naszej ojczyzny do Sahary czy do iPolinezji, zrozumieć_ ~n~dno dlaczego. ten mome~t
był wybrany wła.snie d<> cytowama tylko opt·
sów pesymistycznych. Czy miały one stwier. dzić, że w Polsce niema objektów wartościowych, na których mógłby się, jak w Niem.
czech, oprzeć obcy kapitał i pozyskać pewność i oprocentowanie? Dla nas krytyczne
uwagi przygodnych podróżników mają inne
znaczenie. Przypominają nam one, w sposób
drastyczny, to o czem się łatwo zapomina,
żyjąc od lat w warunkach mało cywilizowanych, mianowicie jak wiele pozostaje nam do
zrobienia. Drogi r jeszcze raz drogi, bez dobrej bowiem komunikacji zamiera handel i
wszelki postęp gospodarczy. Olbrzymiej ilo.:
ś~i mieszkań. b.owie~ wohe.c _ich braku wszelkie nakazy higieny i eugemkt są tylko czczym
frazesem. Uprzemysławianie rolnictwa, będącego obecnie jeszcze na pierwotnym stopniu
rozwoju i setki, tysiące innych potrzeb.
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Nr. 44

Zagadnienie komunika<3ji

w

Zjazd w sprawie kothunikaeji miejseowej
w Warszaw-ie

Str. 5

O PAGYfIŻfJ[IE
~ZESZ'/ fłIEfJIIEC~IEJ

zi itµ zagłada, skoro po takiej klęsce umieli
Il.
dojść do dzisiejszego stanu, to z równą słupojedobjawów
pięknych
niezmiernie
Do
.stoInż. Kozłowski (Łódź): - „Wzajemny
W dniach 16, 17 i ..18 października 1927 r.
należy odnieść to samo twierdzenie
sznością
pakatolickich
szeregach
w
ducha
nawczego
samochodoi
kolejowej
z inicjatywy Związku Przedsiębiorstw Komu- sunek komunikacji
który mimo takich trudnopolskiego,
ludu
do
artyzaliczyć
należy
Niemczech
w
cyfistów
·
nikacyjnych w Polsce odbywał się zjazd w 1 wej",
ści i takiego losu, 1'aki przy•padł mu w udziale
d
Inż. Masalski: - „Psychotechnika w zasprawach komunikacji miejscowej, który skukuł ks. dr. Fryderyka Muckermanna po ty- w czasach niewoli, zdołał od!?_udować pań·
"
·
d
pi'ł e l'itę tec hniczną ca ł ej p o1s k i, zjaz teĘI, stosowaniu do potrzeb trąmwajowmctwa .
Inż. Mincheimer: _ : ,,Projekt ustawy u tułem „Fiir die deutsch-polnische Verstanditak pod względem techniki, jak i organizacji,
gung", wydrukowany w Nr. 38 berlińskiego stwowość swoją.
był wzorem, jak tego rodzaju przedsięwzię- ruchu autobusowym": .
W Niemczech' nie zdają sobie sprawy,
Inż. Suchanek: _ „Powojenny rozwój bu- tygodnika „Das Jagebuch" (17.IX r. b.)
eh urządzać należy. Karta uczestnictwa, uNawołuje w nim ten uczony jezuita roda- czem jest państwo polskie pod względem ~
poważniająca do udziału w zjeździe, była downictwa wagonów w Polsce" i inne.
prawdziwem „Vademecum", tak pod wzglę- '
dem przejrzystości, jak i samego układu pro- j . Zjazd . ten, mający olbrzymie znaczenie ków swoich do zrewidowania sądu swego o szaru i ludności. Kto z Niem<:ów wie, te pańgramu. Ciekawa ta książeczka zawierała: dla podniesienia gospodarczego wsi i miast Polakach i o Polsce, wskazując, że nic nie stwo polskie liczy ~O miljonów ludzi~ Fran·
podział czasu obrad i wycieczek, program polskich, nie był należycie obsłużony przez obraża narodu tak bardzo jak jawnie okazy- I cja ma 40, a Niemcy .§0 miljonów. Naród połprasę warszawską, 1· ak również i prowinc1' oh
gł
·
'i
rodziny
w.ana mu pogarda (,,nichts beleidigt ein Volk s~i cechui' e naturalna płodność. Jelfo
re f erat'ow, z oszonyc na
spis
szcze go.owy,
0
nalną. Ani 1' edno pismo nie wysłało srprab'l t
· d
k t·
· cl ló
s.e hr, als' die ihm g·egeniiher zur Schau ge- obdarzone są potomstwem. Nie dręczy slło
so
na
e
i
ową,
prze1az
ę
ar
;;ową
u
'
ziaz
przedstawienie operowe, jak również cl.o · Te-1 wozdawców, którzyby odpowiednio uwypuatru Narodowego. Organizatorzy zjazdu pp.: klili i oświetlili · 'fe pierwszorzędne zagadnie- tragene Geste der Verachtung"). O.bawia się 1 obawa, że więcęj mają trumien, , niż kolebek,
obawa, którą znają i Francuzi i Niemcy. Moinż. Kazimierz Tyszko, inż. Alfons Kilhn ' i 1 nia d1a każdego mieszkańca ·miasta. Poza su- by Niemcy, hołdując pozostałościom pruskiej
0
dziś z całą dokładnością obliczyć, kiedy
żna
1
stow
popełnili
nie.
inż. Mieczysław Kuźnicki mogą być dumni ze 1 chemi notatkami ·reporte'rskiemi odbywają- polityki hakatystycznej
k
bł d
cym się zjeździe nigdzie aqił słowa więcej.
swe1· pra
tóre naród polski dorówna pod względem liczeę ów,
sunku do narodu polskiego
d
cy.
d
h I
h ł
k
Delegację łódzką reprezentowali pp.: inż. 1 Zaiste - objaw ten jest poża owania go nym.
o- bności narodowi francuskiemu, a kie y nieKozłowski, Ring, Wróblewski, Trąbczyński, I świadczy on tylko o dyletanty'źmie i powierz- zemszczą się o rutnie na ie w asnyc
Brzozowski, dyr. Gerlicz i niżej podpisany. 1 chownośd hiektórych dziennikarzy, lekcewa- sach. Wzywa więc Niemców, by przejrzeli l mieckiemu. Niemcy nie znają znaczenia folA teraz kilka słów o zagadnieniu komu- l żących zagad-nienia budowy niezależności go- i uznali, że Polacy są narodem im równorzę- ski w historji. Kto z nich uświadomił sobie
dnym, przejawiającym wielkie zdolności pań- rolę, jaką odegrała Polska w procesie two- ·
. . · nikacji miejs~owej jak również o treści i u- : spodarczej J1aszeg? państwa.
stwowe i społeczne, owładniętym sprawiedli rzenia się kultury zachodnio - europejskiej?
·
chwałach zjazdowych.
wym zmysłem demokracji chrześcijańskiej i I A kto· z nich wie, czem .był stosunek .P.olski
Komunikacje większego miai:ta przyrów·
I
nać można do obiegu krwi w organiźmie ludz
Ważniejsze wnioski i tezy zjazdowe, . zgło- , ~ełn~m, szlachet?ej rycerskości dawnych bo- I do refor~acji? ~olska także ?oznała poku.s
kim. Podobnie, jak krew we wszystkich tętnicach spływa do serca i stamtąd naodwrót l sz~n~ yrżez inż. Michąls~dego, brzmią nast~- : 1owmkow za .wiarę Chrystusową. (Artykuł reformac1i1 ale pozostała katohcką. A dale),
l ten · cytowaliśrny w jednym z ·)statnich numc- I kto w Niemczech wie, czem J>yła 1~olska w
rozchodzi się po całym organiźmie, tak też : pu1ąco:
I, dziejach is1amu ? M ówimy o zas ł ugach rpapie, „ p raw d y ") .
zasad
owadz''
p
·
·
G
komunikacja miejska z zewnątrz i przedmieść
- •• row
ze
mmy powinny r
.
·
k
1
ł · I
W
H ff
f H
n'.czo tyłka takie przedsiębiorstwa, które
zmierza ku środkowi, a stamtąd rozchodzi .
roc awia , ży w wa ce z tur ami, mówimy o tem co
o man z
Ks. pro . errnan
") i· po· z p wro t em k u o b wo d owi· (pery f erJl
zas?ok"'·;ajq potrzeJy ogólne ludności się
z wykluczeniem współzawodnictwa z pry· tak na szpaltach „Allgemeine Rundschau" i zrobili Habsburgowie dla powodzenia tej walza obwód. To pulsowanie komunikacji ob1
walnym kupcem, rękodzielnikiem Zub motywuje koni'eczność bliższego zapoznania 1 ki, ale o udziale ~olski w tych zmaganiacli się ·
serwujemy codziennie rano i wieczór.
I już nie każdy niemiec wie, że to Sobieski uraI się Niemiec ze współczesną Polską: ·
przemysłowcem.
We wszystkich miastach tworzy stare
miasto (City) serce, a otaczające dzielnice
„Współżycie pokojowe między Polską i I tował Wiedeń, a i tą zasługę z różnych stron
li. !'rzedsiębiorstwc:, ~minne winny .być
organizm miasta. Komunikacja między nie,
I
zasadnzl\ZO tak admzmstrowane, azeby · Niemcami winno stać się celem dążeń poli- 1 Niemcy starają się pomniejszyć.
mi, odbywająca się ulicami i drogami, temi
Nie wiemy my Niemcy że Polslia w ciągu
na1wyżki ~k~bodód tk'on~jk;iiei pgok~y- tycznych zabiegów mężów stanu i całego spoarterjami ruchu, musi być jaknajlepsza, aby
'
'
1 I
„ ł
. . t „
.
, t
wa y wszys ze wy a z, 1a ze na minę I ł
nie powstawało jej ograniczenie lub nawet
~cz~?s wa, P?mewaz is me1e scis a. za. e- · długich wieków przelewała ofiarnie krew i
spadają wskutek istnienia tych przedsię·
zahamowanie.
biorstw, włącznie z oprocentowaniem i a- znosc ekonomiczna przemysłowych Niemiec traciła mienie w tych zapasach z wrogiem
Cała komunikacja miejska dzieli się na
. .
t
. C b . t ł
K
mortyzacją włożonego w nie kapitału za- i rolniczej Polski.
zamiejscową i miejscową. Komunikacja zarzyza. o y się s a o z cesars wem memiec. , .
.
.
.
kladowego.
d
gdyby
europejskim,
Niemcy winny to ostateczme zrozumiec, ze , kiem i całym Zachodem
.
b'
Il
miejscowa o bywa się wszelkiemi drogami
.
. . .
ó '
, 'eh
ł k.
· . ·
I . Kaz e przedszę zorstwo gminne 1' p 0 I k
komunikacyjnemi, wiodącemi z zewnątrz do
z ~~as ~ , turcy wzięli Wiedeń i p~zli dale1? Albo czy
.s a ni~ zyie .z a~ i ~o~o~ ~
powinno składać co roku dostępne dla
miasta, jako to: koleje, go~cińce, drogi wodkażdego obywatela, podobnie jak budżet ' WOJDY światowe), a e istme1e i rozwiia się • my zdajemy sobie sprawę, czem była walka
ne i komunikacja powietrzna.
gminny i zamknięcie rachunków gminy za siłą konieczności dziejowej, dzięki temu, że ! Polski z bolszewikami w r. 1920? Kto z nas
Komunikacja w mieście odbywa się na
ka~dy rok gosp.odarc~y, sprawo~danie ·z \ jej lud dzielny, silny i pracowity ma prawo : ~ie, choć cokolwiek 0 dlugi~h- -:rzorderczych
powierzchniach komunikacyjnych, a więc na
tk
k' d t
d W
h
dz1alalno~c1 (blians 1 zamkmęc1e racbun- do samodzielnego bytu. Potrójne rozbiory b't
drogach.
placach, ulicach i
, 1 wac po · arszawq, ze Y 0 wszys 0 z
ł
d . ł
d .
. lk
kowe), w kt6rem wszystkie docbody i wszy. p 1 k'
Tramwaj miejski ma za zadanie przeproWarszawy uciekało • uciekali nawet posłowie
o zoro ma,
· wsze z- , ·os i to mety
·
· z od pzsamz
. wy d atk"z, w l ączme
.
. . to zie o . g u.
stk ie
wadzenie regularnej komunikacji przewozokich wartości {amortyzacje) ruchomo§ci poty. Fakt, ze lud polski mimo pognębiema zagraniczni, a pozostał jeden tylko Achilles
wej wewnątrz miasta we wszystkich kieruni nieruchomości danego przedsiębiorstwa, I polityc,znego zachował wolę życia i posiada- , Ratti, dzisiejszy papież? Czem byłyby wówkach. Linje tramwajowe winny tworzyć sieć,
! nia własnego państwa, dowodzi najlepiej 1 czas Niemcy i czem Europa, gdyby Polacy
powinny być pon:ieszczone.
obejmującą w stosunku do gęstości zaludnieIV. Rozwój przedsiębiorstw gminnych, 1 cnót tego ludu, jego wierności, miłości ojczy- nie zatrzymali bolszewików i gdyby niemiecnia i zabudowania cały obszar miasta.
'. cy komuniści podali rękę swym rosyjskim
zmierzają? do podnie~ienia ie~ gospo- zny i żywotności.
A Koleje Dojazdowe ...:... to zagadnienie,
. · k'
·
· ·
odmo' wić
1d ·
.
N'
· darczego z do uzyskania lepsze/ rentownietylko interesujące inżynierów-techników i
towarzyszom JUZ na gruncie memzec zm?.
ie mozna u owi polskiemu
ności, zależy od zwolnienia ich od wielu
finansistów, ale i społeczników. To częścio- '
My niemcy nie doceniamy wpływu wydadotychczasowych trudności i formalności 1 uzdolnień państwowotwórczych. Jeśli słu- .
we złagodzenie kryzysu mieszkaniowe<So
natury biurokratyczno - administracyjnej sznie utrzymuje się o Niemcach, że nie gro- ' rzeń wewnętrznych na politykę zagraniczną.
wielkich miast, drożyzny, fermentów społ~l't k'
·
·d · ł k tki
i Kt
™
toku inucisku dotychczasowego
oraz od
cznych, zdrowotności i hig1'eny.
nasze1 po i y 1
z1a s u
o z nas przewi
,m•am+•••
-·
.
.
. .
kt .
„
.
,
ore z po1ęczem l prosperaqą
s t anC]i,
Z aga d nienie intensywnego rozwoju komui względem polakow? Kto z nas spostrzegł, ze
każdego przedsiębiorstwa kolidu;ą. Przednikacji miejscowej staje się szczególniej patakże pragnąc usunąć przeszkodę w roz- już wówczas przed wojną szkodziła nam nasiębiorstwo gminne powinno być zasadnilące dla mieszkańców wielkich miast w okrewoju kolei doiazdowych w postaci nienor- zewnątrz polityka wywłaszczania, germaniczo tak jak prywatne prowadzone według
sie powojennym. Słusznie też podkreśla
mainej konkurencii, stwarzanej dla nich zaci'i i protestantyzaci'i? Myśmy zapomnieli,
zasa_d . ściśle . ku.pieck.i~h {hand.lo_wy.ch).
Baniewicz w „Kronice Warszawy", że
przez nieuregulowany rucli autobusowy,
l1 d
t d
d
t0
St że dzieci polskie dostawały kije za to, że nie
omoze I~ ~nz~ we y, 1eze
ac szę
Rozwój nowoczesnych miast charakte1·azd prosi i upoważnia Zarząd Zwirrzku
. .
.
.
.
~
tychczasowe czynnzkz bzurokratyczne (mak
·
· · d ·
Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Pol- eh. ciały się .mo.dhć po niemiecku. , .ale_ J>ola. cy.
gistrat) i polityczne (rada miei'ska) przyi··
ryzu1e się ąznośczą miesz ańców do osie· · d 0 w l ad z z pros'b ą, aby: me zapomme Ii. Myśmy zapomme1i, ze dziec1
dlania się na krańcach miast, na ich przedsce 0 wys t ąpienze
dą do rozeznania, że interes publiczny wymieściach i w podmieiskich miejscowoś1) wprowadzić system wydawania kon- polskie były bite, gdy podczas przerwy mięmaga od nich ustępstw zn'?cznej części ich
ciach. Wywołane jest to z jednej strony
na otwarcie regularnego ruchu auto- dzy lekcjami mówiły po polsku, ale ~olacy
cesy;
nieogranicz?nyc~ dotychczas . uprawn~eń
wzrostem t. zw. renty gruntowej i, co zana zupełnie określonych i w kon nie zapomnieli. Myśmy zaipomnieli, że 0 mniej
busowego
ktory
czynnzka,
~zepolztycznego
r~ecz
na
dzielśrodkowych
w
lokali
tern idzie, cen
. .
. .
, .
cesji wymienionych odcinkach szos z jew dyrekCJach i radach nadzorczych przed· · · · l
d
· t
· h
szosc1ach narodowych w państwie me chciehsi'obz'orstw znalez'c' wz'nz"en swo'7' wyraz,·
mras a - z rugze1 zywzo owem
nzcac
, „
.
. ł
dnoczesnem zwiększeniem nadzoru nad
„
wprost dążeniem ludności do zamieszkiwaregularnością ruchu, nad stanem bezpie- śmy; me s yszeć, ponieważ mys 1e1ismy - czyswó1'
władze mie1'skie powinny o11raniczyć
. w rza d ziei za bu d owanych miejscai;
nza
czeństwa kursujących autobusów i nad ja władza, tego naród - ale Polacy nie zawplyw w mieiskich przedsiębiorstwach
waściach, z większym dostępem świeżego
technicznem i moralnem przygotowaniem 1 pomnieli. Myśmy zapomnieli, że dzieci poldo niewielu naibardziej istotnych i na;powietrza i światła. Podstawą tego dążeI skie były uczone przez nauczycieli, którzy
personelu;
ważniejszych spraw.
nia jest instynkt samozachowawczy, dyk2) nie wydawać koncesji na komunika- I po polsku nie rozumieli ani jednego słowa
Przedsiębiorstwo gminne, nawet skotujący mieszkańcom miasta konieczność
,'
h' k ł h
.
• „
cję autobusową na odcinkach, ;uż dosta- j
mercjalizowane, musi zawsze mzec na ·użycia w higjeniczniejszych warunkach.
. tecznie obsługiwanych przez istniejące ko- • zapo~ie 1ismy: ze. w ~aszyc .sz 0 a_c zarowadze, że jest przedsiębiorstwem publiczZjazd pozostawił niezatarte wrażenie
wno mzszych 1a:k i wyzszych, 1ęzyk i kultura
leje dojazdowe;
nem, z czego wynika, że ma za . zadanie,
wśród uczestników; zamknięto go poważnym
dzieci polskich były ?ogardzane. Nie pamięWładze
przez
stwierdzenia
razie
w
3)
kupiec~u!
po
pr~wadzo~e.
będz~e.
chociaż.
.
dorobkiem naukowym.
słów górnośląsk1ego generalnego dyrektamy
niedostatecz
Samorządowe
lub
Państwowe
uwzględmac
dzzalalnoscz
swo1e1
cale1
w
Oto tytuły niektórych wygłoszonych refeże górnoślązacy to robactwo - to rotora,
I
istniejące
przez
ruchu
obsługiwania
nego
wyzup~lnem
·
z
og?lnej
natury
moment'ł'
ratów:
1 p 1
'l k"
gl g ·
b t
koleje dojazdowe aby kolejom tym jed
kluczenzem wszelkich momentow natury
Inż. Baniewicz: - „Budowa tramwajów
atc wo ?a wę u . o;.nos/~ _zn: -da eP ~ ~c~
nak bylo przyzna~e pierwszeństwo w o:
partyjno - politycznej.
0
0
w Zagłębiu Dąbrowskiem. i kolej elektryczna
s 1
trzymywaniu koncesyj na otwarcie komu- 0 em 01 ~ ~ap~mm~ i. . e zcie
* * *
Warszawa - Grodzisk".
tych
następstwa
są
1akie
się,
nikacji autobusowej w razie, jeśliby z ja- przekona1cie
podkoleiami
z
samochodów
Konkurencja
niesprawiedlitych
błędów,
tych
faktów,
8-godzino
możliwem
„Ustawa
Bełdowski Jan: kichkolwiek względów nie bylo
nym dniu pracy w zastosowaniu do potrzeb miejskie.mi znalazła również swój wyraz ,w
odpowiednie powiększenie ilości pocią- wości! Większość tych górnoślązaków, co
wnioskach inż. Kozłowskiego
zgłoszonych
ruchu tramwajowego".
czuli powołanie ka!płańskie, wyemigrowała z
gów kolejowych;
„Organizacja ruchu {Łódź) w następującem brzmieniu:
Inż. Borkowski= 4) w razie jedn.oczesnego wystąp~enia kraju, bo nawet w kościele dostrzegła narzę
pasażerów w tramwajach amerykańskich".
„Ogólny Zjazd w sprawach komunika~o Władz o. konces1ę n~ budowę .kol~~ do- dzie państwowej germanizacji i oba~iała się,
.
,
.
„Elektryfikacja ruchu
Inż. Brokman: 1azdowych z na otwarcie komunzkaC]i sa- .
cji mze1scowej, odbyty w Warszawie w
mochodowej pomiędzy pewnemi miastami, ze _me ~~olała p~ze_brnąc. drogi ~opr~ez górpodmiejskiego".
na posiedzeniu
październiku 1927 rok.u
aby pierwszeństwo bylo przyznawane ko- l nosląsk1e szkoły i grmnaz1a, drogi, ktora była
swem w dniu 18 października 1927 roku
Inż. Kuźmicki: - „Projekt ustawy o konlei, jako roiwiązującej sprawę komunika- ' prawdziwą drogą krzyżową."
raczy powziąć następującą uchwalę:
cesjonowaniu kolei dojazdowych i tramwacji lepiej, ekonomiczniej i na stale".
jów".
Przyjmując pod uwagę troskę o bezJ. Czarnecki.
pieczeństwo ruchu na drogach szosowych,
Inż. Karśnicki: - „Możliwości zaspokajaAleksy Rżewski.
jak również dążenie do zapewnienia na
nia potrzeb przedsiębiorstw komunikacyj1927 r.
Łódź, 19.X _
tych drogach regularnej komunikacji, a
nych przez przemysł ,krajowy".
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DE MORTUIS ...
Wczoraj z przed roku 1914 stało się jali&Edyby szarą miazgą z której nie rozeznać już
kształtu dawnych, choćby i najważniejszych
spraw. Bo ~zień dzisiejszy je.st bezpamiętny
na przeszłosć, a nasze oczy ruby lunety mierzą w - przyszłość. Myślimy: Od ~as liczy
się początek,., od nas rozpoczyna się no~a
era. Zamknęhsmy z. głośnym ch~zęstem wieko trumny, jakby me wiedząc, ze pochowaliśmy żywych. Nie mamy ani dobrej woli, ani
c~asu, aby ~ojąć ~ł~sne okrucieńs~?· . D~p1ero,. gdy. s1~ on? jUZ ~azbyt wyrazm~ 1 ~h:
sko u1awm.' załujemy meszczerze, m~Jąc j~Z
w pogotowiu schemat frazesów, na kazdą memal okoliczność.
Zdarza się bowiem, że żywe trupy przeszłości biją. pięści~mi .o ś~iany .trumien,, . ~e
czasem wydobywa1ą s1ę s1łą na 1asny dz1s1e1szy dzień i żyją potem jeszcze długo, jakby
naprzekór nam. Żyją gdzieś poboczkiem,
umyślnie niedostrzegani, jakby naprawdę
byli !ylko cieniem, czy.też bezp~trz.eb~ie ~ie:
poko1ącą, seansow.ą Zjawą. ~ mecierphw1
tch natręctwo, gd,r :vchod~ą między nas. Za·
myk~my przed mm~ drzwi na c~tery spusty,
by me pr~eszk~~z~h nas~yO: głosnym, rozmowom o dnm dzlSleiszym 1 ~ }utrze, ktore h~or~I?-~ w~as~ pomys~owos~1ą. A. gdy który
wc1s0;1e się 1~truzem .1 ozwie swoi~ s~owem!
ledw1e, ledwie rozUllllemy znaczenie teJ o~ceJ
mowy, tego. prz~chw~lneg<;> ~amrotama o
tem, . c~ ~oze w .1stoc1~ ktedys było, lecz
straciło jUZ wszelki pozor prawdy.
Czasem jesteśmy łaskawi i skłonni do wyrozumiałoścL Czasem nawet umiemy dygnąć
po wersalsku z konwencjonalnym uśmieszkiem na ustach. Pobłażliwie zezwalamy:
„A niech tam jeszcze dośpiewa swoją zwroteczkę~ niech
jeszcze dopowie to ostatnie
zdańko, które mu leży na sercu!" Dajemy tak
małą sumkę litościwego wsparcia, czy choćby
trochę uznania na przeżycie. Ale takich dożywotników jest niewielu i nie bardzo obciążają nasz budżet.
A zresztą skąpo żywieni - umierają naprawdę. Wtedy idziemy więcej albo mniej
tłumnie za karawanem, kupujemy hojną ręką
wieńce, wypisujemy śliczne wersety na wstęgach, wygłaszamy przemówienia, sypiemy
grudki ziemi, klaszczące 0 trumnę, jak ohelżywy policzek. I jesteśmy w porządku. Zadalimy sobie przecież niemało trudu, by zliczyć i zesumować odległe prace zmarłego i
nad jego martwą głową zdać rachunek z tego, co myślał, zdziałał, czego pragnął i dokąd zmierzał. Tak, zdać rachunek z tego, co
właściwie nic już nas nie obchodzi. Obłuda
ocieka potem, bo wistocie wysiłek był niemały.

Piszę tak te śmieszne zgryźliwości, mając
przed oczyma tego, który właśnie przed kil-
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Teatr Polski wznowił granycli przed dwoma laty „Nowych Panów" Flersa i Croisseta,
jedną z najlepszych komedyj tej spółki autorskiej. świetna ta satyra polityczna, społe
czna i obyczajowa, satyra na radykalizm i re· ,
publikański parlamentaryzm z jego • wyświe- '
chtanemi dzięki lichym charakterom hasłami
jest równocześnie kapitalną ilustracją odwiecznej prawdy o decydującym wpływie spódniczki na bieg spraw wielkiej polityki. Zuzanna Verrier nie ma wprawdzie zadatków
na Helenę trojańs~ ani na Madame de Kom-
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niezbędne

Patrząc na pogrzeb, przechodzeń zapyta:
Cóż to za jeden wyciągną( kopyta,
Skąd taki konkdukt i takie parady
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Z, c~~teln~kami, ze mnze d1~bl~ wzięli.
.
N~esc n:zme n_a cmentrz tez me będą trudy,
Nze duzo wazę, zawsze bylem chudy.

poetą

w.

-~rmll:l!JCii!lr:E~el.!1Cil:l

się na ma~ą wy~o,s~tu1~ kliszę: ,

Bo byl

1

Od listopada rozpoczynają się nowe komplety.
Zapisy na miejscu lub Ewangelicka 17, m. 4.
_ _
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I Pismak z. prau;icr wie~czą ~ię pod~re~i

-
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GRAND HOTEL

.

.umrę, to, .c~o~by .wbre~ ~hęcr,
I. Co,,Kiedy
Stanę si~ za t~ az swi.ęte/ pamzęcr.
.
dale1.
to ,u;iem.
IKu~1e~
Cze~alsk1 portret mo! uml;~ci w śwz~cie,
Poranny, gdzie dos~ czę.sto piszę.

dla wszystkich

Porady i pośrednictwo

biur. instytucyj oraz osób wszelkich
profesyj.

w sprew11ch wydawniczych, propa·

wiadomościami

oraz prenumeraty pism

Wycinki z

gandy I reklamy - - -

z gazet i czasopism, krajowych i zagranlczn. o wszelkich sprawach .I osobach.

(gazet i czasopism) krajowych i zagranicznych po cenach abonamentowyc~.
SPECJRLNOŚĆ

i z Pierwszej Brygady.

Cni przyiaciele, nie trudźcie swe; głowy,
nad grobem mym mowy,
Bo wszakże pięknych tych słów nie wysłucha
Leżący w trumnie płaszcz mojego ducha„."

INFORMACJI PRASOWEJ POLSKIEJ

żeby wygłaszać

w Warszawie, Bracka 5, tel. 241·53

KORESPONDENCI WE WSZYSTKICH STOLICRCH ZR.GRR.NICE\

wprawdzie Kościuszkę, ale są zdecydowanyną została pod Brześciem Lit. i pod tern miami zwolennikami króla Stanisława Augusta,
stem pada na polu walki Kościuszko.
Po skończonej wojnie młody Sobieski, a choć szczerze nienawidzą Moskali, nie za„ostatni z rodu", zebrawszy na prędce jaki chwycają się wcale konfederację barską.
taki zapas gotówki, rodzinne klejnoty i sza- Stary Sobieski, ojciec Tadeusza, jest wyraź
stanty jest już jednak tylko „skromnym wonym jej przeciwnikiem i przed wyprawieblę staro:iytną, opuszcza pokonaną Ojczyzjewodą mazowieckim", który mieszka w pię- I nę, w której dla
takich, jak on, miejsca już niem syna do obozu opowiada mu nadzwyI knym pałacu Wilanowskim. Takie to demo· I niema. Udaje się na tułaczkę. Po długiej czaj obszernie o„. porwaniu króla przez konI kratyczne porządki w Polsce, że potomkowie podróży dociera do Anglji. W ciągu wojny federatów w r. 1771, którego to faktu był nakrólów są najzwyklejszymi śmiertelnikami. poznał był pewnego młodego anglika podró- ocznym świadkiem.
1
1 ów wojewoda „był przyjacielem raczej, niż
żującego po Europie dla dokończenia edukaWięc aż tak daleko dotarły opil;y tego
panem swych poddanych" i pierwszy w Pol- cji. Poszukuje go teraz, w nadziei, że ten
niezręcznego zamachu i tak wielk,ie wrażenie
sce uwłaszczył i ucywilizował włościan w pomoże mu znaleźć zajęcie odpowiednie.
swych dobrach. Przyjaźń serdeczna łączy go Poszukiwania się nie wiodą. Wygnaniec wywarł zagranicą, że w trzydzieści blisko
z Kościuszką, i na cześć przyjaciela synowi wpada w skrajną nędzę. Wreszcie po wielu lat potem pisząca angielska dama, każe bohaterom swej powieści wspominać to zdajedyne~u daje imię Tadeusza. Popularność kłopotach i przygodach odnajduje przyjacierzenie,
a wymieniając nazwiska sprawców
Kościuszki zaczyna się więc tu conajmniej o I la i brata przyrodniego w jednej
osobie, o napadu, pisze je - o dziwo! - ortograficzkilkanaście lat zawcześnie.
j którego istanieniu nie wiedział dotąd.
nie.
Wybucha wojna 1792 roku. Wojewoda
Znamy więc już źródło, z którego czerpaAntyko~ederackiemi były źródła Miss
wyprawia syna do obozu. Pierwsza to wy- 1 ła Miss Porter swe wiadomości o Polsce, poPorter,
odnoszące się do walk barskich, a caI prawa młodego wojewodzica, który bierze lakach i pierwszych walkach o niepodległość.
łe, bardzo długie, opowiadanie wtrącone do
I też potem udział w Kościuszkowskiej kampa- Z opowieściami o nich błąkali się po Europie jednego z pierwszych rozdziałów powieści,
: nii 1794 r. Obi~ wojny opisane są fantazyj- pierwsi emigranci. żołnierze Kościuszkowscy słabo jest powiązane z jej fabułą i wydaje
nie. Autorka nie posiadała talentu do bata- wynieśli z kraju uwielbienie dla nieszczęsne się
niemal rzeczą odpisaną dla celów wyłą
' listycznych opisów, nie umiała powiązać wia go wodza przegranej insurekcji a angielska cznie agitacyjnych.
domości, z różnych źródeł czerpanych, w jeautorka z fragmentów ich opowiadań ułoży
Konfederacja barska nie jest dla naszej
dnolitą całość, a i geografia Polski musiała
ła tło historyczne dla swej powieści.
przedstawiać dla niej poważne trudności.
Opowiadania emigrantów, ich żale, ich autorki samorzutnym odruchem społeczeń·
Drobnym tylko epizodem w wojnie 1794 zabiegi o pomoc, nie są jednak jedynem źró stwa; konfederaci jedynie „dzięki namowom
roku jest rzeź Pragi. W jej obronie każe dłem Miss Porter, ani najciekawszem. Czy- ze strony ·dworów: wiedeńskiego i konstantyMiss Porter ginąć gen. Wawrzeckiemu. Rów- tała ona „Opis podróży po Polsce, Rosji nopolitańskiego szerzyli zniszczenie we włas
i Szwecji..." sławnego William'a Coxe i cytu- !' nej Ojczyźnie i srożyli się nad tymi jej miesz·
nocześnie wojska rosyjskie uderzają na Wiła
nów, jako rezydencj ę swego wroga zapamię je go prawie dosłownie na pierwszej stronie kańcami, którzy pozostali wiernymi" królo·
wi. Pułaski naturalnie chciał króla zabić, a
tałego i burzą d o szczętnie pałac, budowany
książki, .opowiadająt o bytności Karola XII
w Kraka.wie i przytaczając słowa wypo~e sprawcy zamachu - „trzej wybitni Polacy",
prz~z wielkiego zwycięzcę z pod Wiednianad którem · to, na szczęście wyimaginowa- dziane przez tego monarchę przed grobow- j wiążą się w Częstochowie „najokropniejsze-,
nem, barbarzyństwem autorka szczerze ubo- I cem Jana III-go. Jest to jedyny ślad wpły- mi przysięgami", iż króla „żywego czy umar.
łego" dostarczą.
! lewa. Zburzenie Wilanowa jest drobną o- wów Coxe'a.
Szczegółowo opisany jest zamach, który,
Za:
to zwraca uwagę fakt, że zarówno boj myłką w porównaniu z następnym szczegów wyobraźni '·mgielskiej . powieściopisarki,
łem. Oto bitwa pod Maciejowicami stoczo- 1 hater powieści, jak i inni Polacy uwielbiają

powieść

Z pod kobiecego pióra wyszła ta zapomniana, sentymentalna powieść z przed stukilkudziesięciu lat. Tytuł: „Polak" i autorka:
Miss Porter. Obojętna jest dzisiaj wartość
literacka tego utworu. Obojętnemi - zmienne losy bohatera obdarzonego hojnie przez
fortunę, którą w tym wypadku uosabia Miss
Porter, bogactwem1 młodością, urodą, odwagą, pięknym charakterem. Co innego zaciekawia. Czego innego się szuka na zżółkłych
kartkach trzech małych tomików.
Były to lata przełomu. Stary porządek
leżał zdruzgotany pod stopami żołnierzy
śpiewających „Marsyljankę", a nowy kształ
tował się dopiero, powoli, w oparach krwi,
przy ogniach napoleońskich obozowisk pod wylękłem a nieufnem spojrzeniem przedstawicieli odwiecznych dynastyj. Co też wiedziano wtedy o pokonanej Polsce w dalekiej,
bezpiecznej Anglji, której ustalone, na tradycji nienaruszalnej oparte prawa chcieli naśla
dować wytworni filozofowie i politycy XVIII
wieku? Jak przeciętny mieszkaniec Wielkiej
Brytanji wyobrażał sobie polskiego szlachcica, jak sądził pierwsze polskie walki o niepodległość i pierwszą emigrację? Jakie miał
wiadomości i skąd je czerpał? J ednem sło
wem: jakie ślady ówczesnej polskiej propagandy możemy znaleźć w tej niepozornej
książeczce - czy zagranicą w ubiegłych stuleciach więcej i lepiej wiedziano o nas, niż
dziś, - czy tak samo - czy też mniej może?
Bohater powieści jest, ni mniej ni więcej
ty~k o prawnukiem w prostej linji króla Jana
~o bieskiego. Ojciec jego, a wnuk króla, Kon-
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Szablon żalów i wspominek odbył się weswojego niezmiennego ceremonjału. Na
to niema już rady i nie przeinaczy tego żaden
szydliwy „t~stament:• poet~. Po:wi~ły t~ż,
jak przystoi, z twierdz nieprzyjacielskich (Teatr Narodowy: „Pan Damazy", komedja
białe chorągwie z napisem: de mortuis nil Józefa Blizińskiego, - Teatr Polski: „Nowi
panowie", komedja R. de Flersa i F. Croissenisi bene„.
Ale mimo, że pług wspomnień tak grun- ta. - Teatr Letni: „Radość kochania", sztuka L. Verneuil'a).
Łownie przerył mogilną ziemię, mimo, że, te~
i ów dobrotliwie uporał się z „dorobkiem
pisarskim zmarłego, niewielu znajdzie się taPo wielki.fil sukcesie 11 Króla Agisa" niekich, którzyby chcieli zawrzeć znajom~ść mniejsze powodzenie zdobyła
druga sztuka
z twórczością Daniłowskiego. Oh, na to rue- polska:, wystawiona u progu sezonu na scema dziś ani czasu, ani dobrej woli! Trzeba nie Teatru Narodowego: „Pan Damazy" Bli·
się przecie spieszyć do spraw dnia dzisiejsze- zińskiego, grany
ku uczczeniu setnej rocznigo, który w biegu na ~rzełaj, czy w biegu cy urodzin tego pisarza. Z podziwem patrzaz przeszkodami odwrócił się nawet od naj- ło się na tę koniedję z przed pół wieku, jak
większych, a cóż dopiero od tych, którzy me nabierała w naszych oczach rumieńców ży
I byli na miarę Fidjasza. Czyjeś tam wynu- cia. Słowo „pozytywizm" jest w ustach jej
. rzenia „W miłości i w boju", czyjaś kapital- bohaterów taldem samem hasłem rewolucyj'. na kompozycja o „Marji Magdalenie", są nem, jak np. futuryzm w przeddzień wojny
przecież ancien re~in:e, do ~~órego ~ie. n~l~ż~ światowej. Sprawy miłosne mają tam tok do
wracać p()(f karą sm1esznosc1. Bo jezel~ jUZ tego stopnia staroświecki, że mogą wywołać
napra\:dę, już koniecznie czyta~ się pow1~no, wzgardliwe wzruszenie ramion pierwszej lepto jest - Decobra, jest bodaJ Marguentte, . szej gęsi z ,Psiej Wólki. A przecież to, co się
czy wreszcie Breszko-Breszkowski. „Jask.ół działo na scenie interesowało nas niemniej,
ka'\,:•z. m~nionyc~ dni", a n~wet sensacyjna niż najnowocześniejsza sztuka o arcyaktual„L1h me 1est dz1s - sensacją.
1 nej akcji. Bądźmy jednak sprawiedliwi i nie
No, tak - Gustaw Daniłowski umarł już 1 przypisujmy całej zasługi Blizińskiemu. Olnaprawdę. Pochowano Go z uroczystą pom- brzymia jej część przypada dwu wielkim
pą na cmentarzu Powązkowskim dnia 24-go aktorom, Kamińskiemu (rejent Bajdalski) i
października, s:..go roku wolności, o godzinie Frenklowi (Damazy), którzy - zwłaszcza
Kamiński - dali kreacje ponad wszelką mia1.30 w południe.
rę. Dzięki nim hołd,
złożony Blizińskiemu,
Herminja Naglerowa.
miał charakter naprawdę artystyczny•
dług

1 ku dniami umarł już naprawdę - "Gustawa
Daniłowskiego. Oczywiście my, literaci, którzy widywaliśmy go wśród nas, nie mogliśmy
; nie w~ed~ieć, że autor.!,Jaskółki". j~st żywym
! człowiekiem.. Patrzyhsmy przec1ez na odl~1 g~y smutek jego oc~u,. na sk~omne. usuwanie
1
się w szary ~ąt. N.1ek1edy c1chutk1 gł.os .wy1 szeptywał cos ledwie .dosłyszanego, ruek1edy
podpowiadał nam swoie doświadczone prawdy. Czasami w ,,Kurjerze Porannym" odzyw:ała się od~aga jego prz~konań naprawdę
mezł?m~ych .1 napra:w~ę wiernych, albo za~męcił, s.ię w1ers.zyk sp1e~ny !la„nutę ~awn~,
Jemu JUZ tyl~o zy~ą .. W1ed~1ehsmy więc, ze
~us_taw D.an1łowski 1est ~sród nas czynny
jeszcze 1;1~~ ~horyc.h płuc 1 sn;iutnego serca.
Ale „ogoł JUZ o. mm ~apommał~ zwłaszcza
· młody ogół. ~a~łowski by;! bowi~m obywaj t~lem --:- "~ mm10nych, dm, • z dm, których
. się za me me chce pam1ętac.
,
1
I dopiero gdy naprawdę umarł wyszły
1. znowu na ja~ sprawy jego życia i' stały się
niby bohaterska opowieść 0 smutnym epilogu. Powiedziano: żołnierz, bojownik. Po: wiedziano: poeta. Najszczytniejsze przymiotniki sypnęły się niby złote. iskry i roz1
' świeciły szary mrok zapomnienia. Stało się
gorąco od wzruszenia i jakieś niebotyczne frazesy wzniosły się iglicami pod chmurne jesienne niebo. Czyjeś sprawne ręce wiły lau. rowy wieniec, a kolumny wojska szły równiutko, ani wiedząc, dla kogo wybijają nogi
nieomylny takt marszu.
I
-,
,
.
.
.
I Ni~ posk~p10no więc zn;iarłemu p~ec1e am
honoro~. wo1skowyc~,, a~1 brater.skich serd~cznosc1. Tak :wł~sme się stał~, ~ak to sam
I roK temu przew1dz1ał, Jeł~n. sm1echu ndd
. tern, czem go uraczą, g Y jUZ - napraw ę
' umrze.

.ry

o Polaku

I

!

l
l

„PAAWDA" z · dnia 30 października 19'27 r.

Nr. 44
padour, jest _sobie zwykłą utrzymanką starego lowelasa, uszczęśliwioną swą karjerą, ale
i bna rozpala mimowoli ambicje polityków,
wynosi ich przez to na szczyty władzy, wypaczając równocześnie ich charaktery, jest bezwiedną sprawczynią kryzysów gabinetowych.
Chciałoby się tu uchylić czoła przed jakimś
genjuszem dyplomatycznym, cóż - kiedy
mamy przed sobą głupiutkie stworzenie,
triumfujące jedynie dzięki urokowi swej piękności, a może i swej rozkosznej
głupoty.
Dość, że obaj jej wielbiciele kapitulują: nieugięty Katon, Gaillac, łakomi są na ciepłe
posadki i omal nie grzęźnie w podejrzanem
przedsiębiorstwie, zaś wytworny Petroniusz,
hrabia de Montoire Grandpre, wpada jeszcze
gorzej, bo poprostu --;- żeni się z nią, ongiś
szwaczusią z Wielkich Magazynqw„.
Do petnego sukcesu tej doskonałej komed ji przyczynili się wykonawcy ze Stanisławskim (hr. de Montoire Grandpre), Leszczyńskim (Gaillac), Modzelewską (Zuzanna)
i Bogusińskim (baron de Courcieux) na czele

Str. 7
, W 38 numerze „Prawdy" pisaliśmy o ciekawej spólnocie książkowej, która za tanie
pieniądze daje rzeczy doskonałe, zapewnia-'
Jąc ponadto swym członkom - czrtelnikom
wpływ na wybór dzieł do druku. Na wstę
pie powołana ' książka jest to 3/ci tom przeznaczony wyłącznie dla członków, w handlu
nie do nabycia. W formie listów pisanych
przez córkę do matki snuje się opowieść o
romansie między manikurzystką a sekretarzem prezydenta U. S. A. Autor nie oszczę
dza wysokiego dygnitarza; z humorem i uszczypliwie ironizuje stosunki w Białym Domu. Dobry dokument dla poznania publicznego życia Stanów Zjedn. Ameryki Półn)
W obszernem studjum zamieszczonem na
końcu książki Gerhart Pohl, znany w Niemczech wydawca- radykalnego . miesięcznika
liter. „Die neue Biicherschau" objaśnia twórczość Sinclaira.

Nowoś0i
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Stefan Zweig - „24 GODZINY Z ŻYCIA: szcza, że ma zapach historycznej rewelacji.
KOBIETY". W odmęcie uczuć. Nowele. . Książka wydana pięknie, zdobiona pięknemi
: Autoryz. przekład Melanii Wassermanówny. i odbitkami ze starych subtelnych sztychów,
; 1927. Instytut Wydawniczy uRenaissa11f9„. drzeworytów i map. W śród nich rycina nam
szczególnie miła: mapa Europy i Ameryki
· Warszawa - Stanisławów, str. 233.
Jana Stobnicza, wedle drzeworytu dzieła. te
Ja~?,b Wasse~~1111 - „CZŁOWIEK Zł.U go polskiego kosmografa „Introductio in
DZEN - Powies~. Tom. I. Aut?ryz6~any Claudii Ptolemei Cosmographiam" 1 wydanep:rz~kład Dr. E. W1lder. Wstęp b10graficzny go 1512 r. w Krakowie.
ŁuCJa!-ła Fr. Erd~rachta:, 1927. Instytut WyMauńce Dekobra-„AKSAMITNE PŁO
d?-wruc,zy „Rena1ssam;:e . Warszawa - StaMIENIE". Powieść. Autoryz. przekład Witolmsław~w, str. 20~. •
; .
da Kindlera. 1927. Nakład Konstantego Trep. Kazda z wymteruo!1ych wy~e) prac zasł~- tego. Warszawa. Str. 294.
I guie na odrębne s~ud1um. . Juz, ~ame naz.w1Jack Black - „JUż NIC NIE UKRAD! ska są reko~endac1ą. To tez wroCIQlY, ~~ mch.
NĘ".
Przekład z angielskiego I. M. Przedmoj Tu ty~ko mimochode~ trze~a pod.kreshc pewEmil Szittya. „SELBSTMoRDER~.
ne miłe d!a czytelmka us.1łowama n~k,ładcy. wa Roberta Herricka. 1927. Nakład Konstan- Ein Betrag zur Kw turgeschichte
aller Zeiten'
tego
Treptego.
Warszawa.
Str.
400.
Rzadko kiedy napotyka się u nas wsrod pound
Volker.
(Samobójcy.
Przyczynek
do'
* * *
' wodzi współczesnych druków powieściowych
Upton Sinclair. - „PRaSIDENT DER U.
dziejów
kultury
wszystkich
czasów
i
ludów).
W ka.tdym razie poczciwa Zuzia V errier . ;zecz.y druk~w~~e na P<l;Pierze , t~,k czystym S. A. ~ · - Roman aus dem weissen Hause. II. Auflage. 1927. Verlag - C. Weller et
Co
dała swemu hrabiemu więcej „Radości ko- 1 l tęg1.m. Ks1ązk1. "Ren~t,s~a~cre u ma1ą za: Przekład z amerykańskiego Herminji zur Leipzig. Str. 410.
· ·
· · '
chania", niż przysporzyła jej swemu kochan- I pewmoną ~ługow1ecz~~sc !11.etylk? z uwag~ Miihlen. Okładka G. Wagnera. 1927. UniDl'. S. Gb,
kowi bohaterka zatytułowanej w ten sposób I na pergan111~.owe włascr~msc1 papieru, al~ i versum - Biicherei fiir Alle G. m. b. H. Berlin
N.
W.
7.
Str.
276.
Trzy
ilustracje.
szutki Verneuil'a, granej w Teatrze Letnim. z I?o~C?du niezwykle s?h~nego 1ch szycia.
Mimo komedjowego tonu sztuki, miłość Ro- ~.siązk1 nasz~, po ~o~c1.ęc1u, kartek! z reg?łY.
e•
berta do egzotycznej Yorrah jest w swym fa- s1.ę rozpada}ą, ks1ązk1 zas "Rena1ssam;:e ~
talizmie równie tragiczna, jak miłość Manon rue potr~ebu1ą wogól~ oprawy, tak masywru~
Lescaut i kawalera des Grieux. Nie tylko są .spajane. Dr~. l~h ~zysty, , y;yr~~ny . l
·
, , k h 1• "
b .
.
wdzięczny. Te bibl1ofilsk1e własc1wosc1 me
dl a t eg0 1 ze „ra d OSC
OC an a
przeo raza Slę
ł •
b • t
dl 1't
k' h
k
u Roberta w upokarzającą niewolę, ale prze s~ zupKe !1 1 ~k? to1kę' ne- at. ł ~rac ie. s1;1 .ce·dewszys tk'iem dl a t
.
t
.
sow. s1ąz 1 a ie czy a się przy1emrue1 1
ego, ze po ęga m:zuc1a
proh t · ·
.
wadzi go na bezdroża nikczemności i upodle- c ę rueJ.
Rozszalały się dzikie śnieżyce i pokryły ' znaczenie, głodem przyciśnięte, nieuniknio·
nia. Tak zwane „szczęśliwe zakończenie"
Matta Ostenso-„ERWACHEN IM DUN- białym, śmiertelnym całunem milczący i jak- ne - jak los.
sztuki, pogodzenie się kochanków po chwilo- KEL". Roman. Przekład autor. z ameryka1i- by zamarły w przerażeniu bór. Mrozy na- .,
Leżał na rozwalonem, odkopanem z pQd
wym buncie Roberta, jest tu w gruncie rzeczy skiego Alicji Schmutzer. Okładka Rudolfa stały srogie a bezlitosne dla ginącej zwie- śniegu mrowisku. Głosy leśnych ptaków rozzakończeniem najnieszczęśliwszem.
Junka. 1928. F. G. Speidel'sahe Verlags- rzyny, która daremnie szukała karmy na zie- 1 głaszały światu całemu, gdzie spoczywa.
Ale nie zaipominajmy, że Verneuil jest buchhandlwig. Wien. Str. 355. Cena 5 mk. mi zawalonej stężałemi zaspami śniegu„.
! Parły się sójki wrzaskliwe, dzięcioły i żołny.
Francuzęm. A jako Francuzowi mniej mu zaopr. w płótno 7 rok.
Głód w puszczy zaczął królować, śmierć ,.
Myślał o swej sile z którą się nikt w pupewne chodziło o moralizowanie na ten :
N
d . ł
ł d .
ł , .
t • . brała ofiarę po ofierze z leśnych ostępów szczy
nie śmiał zmierzyć„. Wspominał aawne
bądź co bądź oklepany temat ni:ż o
li I
owe zie 0 m 0 eJ a g osne1 au ork1 mi
·
k
·
L
· t
gł'd d
dzie1·e„. Łowy ludzkie„. Psów ui·adam'e, .•
.
h 1 .
b h t ,
' d
a~k' zę i „Krzyku dzikich gęsi", epopei islandzkich
łso~erch t 1!- uciesze. k' ecd 1. ·ym o. apysyc o ogt1cznąk ło ~ er~wt, przepewtszysy iem chłopów, na miarę Reymonta. Jeżeli Marta wat się, o. u me .w_e .zna 1, ~ yz trawą 1 pdo- Naganki okrzyki... Strzały myśliwych„. 1
1
?rry. u ? aza się mis. rzem. o~ ac. orry, I Osten.so utrzymała się tylko na art st cz- ~os amt ~iemnem1 zyi~cy zwierz ruszy w o- ów dzień, gdy z bólu oszalały, gniewnie kła
teJ arcykob!ety (~- racze1 arcykob1etk1), ~- .i nych wyżach „Krzyku", nowy jej rom!n/ ma liny, gdzie go gnał .ta1emny z;w ?r~yrody piąc, ranny, krwawiący, rzucił się na swego
szł~ ~ ~od 1ego p1o~a ~ ~aką prawdą, wyrazi- ( powodzenie zapewnione. „Krzyk" pojawił się 1. mędrszy od wszelkich rozumow sw1ata„.
prześladowcę, powalił go na ziemię, rozd·a.rł
stosc1ą i p~a~tyką, ~e. 1.uz to s~o zadecyd,o: już w uRenaissanc;:e'ie" w doskonałym przeźle się poczęło dziać dziczym stadom. Za- jednem uderzeniem szabel i umknął w bór wa;ło o duzeJ ~a~tosc1 1ego sztuki. O w~rtosc1 I kładżie L. Staffa. Oba utwory będą przed- brakło im ulubionych żołędzi pod twardą sko- ranny, ale nieśmiertelny i zawsze groźny„.
11 rupą śniegu. Pociągnęły przesmykami w krazas przeds~awierua zad,ecyd?wał fakt, ze ro~ę I miotem odrębnego artykułu.
Nie raz od tego czasu patrzył śmierci w
tę ~ra},a M1ec~ysława C~k~ińska. Wprawdzie
M . Andr'
DAS WAHRE AB
iny szczęśliwsze, a te, które za słabe były do złe ślepia„. I zawsze ona, blada morderczy·
ćwik~msk~ }ako ukob1eta . Wschod?"• . t? TEURDEs
COLUMBUS" ' cffer~: uciążliwej drogi, a gwizdem i rapciami w za- ni. ulękła się jego szabel zabójczych. Zawsze
hr':_ml dosc .n~epraw~opod<?b~~· a~e ~ech ci. 1 dzi
.
•
spach buchtować nie miały siły, zły głód po- ona bywała zwyciężoną i słabszą - zawsze
ktorzy uwazaJą pow1erzeme }eJ teJ roli za ry- I1 w wa przygoda Krzyszto.wa Kolumba}. ~u- walił. Pożarły je wilki zgłodniałe, krwawe on triumfował.„
zykowny eksperyment przyjdą i zob. aczą· cze toryz. przekład z francuskiego Jana Eckard.I
.
'ak 0 . d
'l d
.
ty
:
P
osłyszał
ciche,
delekie
wytje.
Księżyc
'go może dokonać wieffi ar.tyzm wbrew' wa· ta. 30 rycin. 1927. Nakład Dr. Hans Epstein. pt ~y .Jeno 1
Je yny s a swei ucz ' zo- wytoczył się nad bór i oblał zimnym blaskiem
9
runkom zewnętrznym i czy można było Yorrę ' Wiedeń-Lipsk. Str. 342.
awiaJąc.
.
.
,
.
białą knieję.
zagrać lepiej.
=R?zprawa historyc~na o K:zysztofie Ko. Czarny Odyme~, sap:iot~ lesny, nl~ po"Wilki polują :...... pomyślał - na 1[0 g0 _i-•
Partnerem ćwiklińsliiej był Brydziński ldumb1e oparta na W'}'.'ntkach na1nowszyc~ ba- d~i~n~~ za .~tatd~m1 mdz1~z~md ku c1eple1szymł
Wycie
tymczasem zbliżało się COl"az bar•
5 wiz em
,
·
ł
·
ań z wykazem na')nowszym o przedm1oc1e - m
•
,.. 0 ęzny
przeorywa
dzieJ'·
Na1'pierw
lękliwe 1'akby i nieśmiałe,1'
(Roberl) • k tory przypomnia nam swe na1· l't t
A t
d
k · K l b -. k
śnieżmy pancerz docierał do ukrytych skarlepsze czasy,„. jak długo umiał swą rolę na1 er\ ury:k u Rr emas. UJe o urn a Ja o bów ziemi ~ma;znych korzeni śniegiem gasił pf]judzające się wzajem, przeszło w szczęk
pamięć. Niestety nie trwało to cały czas. awda~ urn.1 at.
~e~z lnakpk1s~na.krzetcz.owo ałle pragnienie' i wędrował po m~rtwe1' puszczy 1 cl1rypły, zajadły, w gon wściekły, charczący.
.
k .
ł
. .
w zięcznte, raw1 się e o 1 pt an me, zw aZe wszystkich stron ui' rzał gorei'ące śleJ ?Z. V: tr zec1m
a ~ie zacz~ rozpa~z1~wie spojak władny król tych ostępów, śród surowych,
z1erac na s\.tflera 1 tu skonczyły się Jego sukgroźnych sosen 1 śród białych mateczników 1 pia, ozory wywalone, kły śliną ociekające„.
•
•
t
t
Powstał gniewny, zdziwiony, że ktoś śmie
Okazało S 1ę
Cesy.
1asno, ze
częs o na em '
podobnych do cmentrzyska.
miejscu sygnalizowany spadek formy u Bry- r
Wystawienie „Radości Kochania" w TeaW 'd· . ł . .k
t t . d 'k'
h d 'ł
mącić spoczynek jego, władcy tych stron.„
., kie go sp owo d owany J. es t przyczyną d . , t
Le t nun,
.
kt,ory k arm1'ł nas przez dł ug1e
. ;
i . tz1a· ' Ja
os a me
z1h i uc o z1 y z I nagle zrozumiał ·
dz ms
osc
I
rze
kl
,
·
t
.. t t
. d .
. ł tw
,
. .
l'
.
_j
k
.
1 k ' prze ę eJ puszczy, ze sClę yc mrozem moZrozum1'ał z'e to na n1'ego łowy
meis. o . ną 1 'ta1ącą s1ę
a ho usunąc
przy
pe„ .' mles1ące
wątp iwem1 prouu tarot t. zw. e - k d ł
'ł h h
. t .
,
.
k
,
od
k'
l
.
.
,
ra
e
,
poros
yc
c
rzęszczącą rzcmą.
1te
Lecz groz'ny krąg m'e · · ł · rozpoczę·
bl'. ,
wne1 pracowi osc1. mnyc wy ona.wcow •
ie go repertuaru, na ezy pow1tac z szczerem d · ł · k . · ,
t
ł
b. ł k
·
· smia się z 1zyc.
1
znaczył się bardzo dodatnio Gawlikowski uznaniem.
I dłzia ' Jda trsmiherlcłroz oczyga sweb ia e s Srzły- trwał w oddaleniu uparty, złowieszczy, zgłoa na s uc a ym ze z rozy orem.
y- dniały - ale trwożny.
(Bergeron ) •
I· W ·
'
· h warczema
·
·
sza ł o dgł osy w1'ł czych łowow,
ic
W&ciekłość go oślepiła„.
Runął jak bu„
i
zajadłe
naszczekiwania
przy
krwawych
rza _ prując i szarpiąc skłęł?ione, szare
ft
ff
szczątkach padłej zwierzyny„.
cielska„.
1
odbył się okropnie krwawo, gdyż "wszystkie
Legjonowe wysiłki, na ziemi italskiej i we
pozostał... * * *
Wilki miały tej nocy ucztę z trupów włas•
osoby świtę stanowiące zostały ra:zme lub za- Francji podejmowane, nie znalazły mejsca w
nych towarzyszy„.
bite". Szczegółowo opowiada całą nocną u- książce Miss Ponter. Nie wiedziała o nich
Pozostały również gromady wilcze.
Zwyciężył. Lecz odtąd nie opuszczały
cieczkę zamachowców z porwanym królem jeszcze, pisząc swą powieść i dobrze się staPrzyparte głodem, zbite w stada, gonem już jego tropu. Chodziły za nim, jak nieod• · t ego osiat niego.
·
K ró I mia
· ł wo- ło, że me
· wie dz iała. W ido k Polaków w sze- chry·.oliwym a charczącym przepełniały cichą st ępny c1en„.
· , d z1en
· , l· noc„. dz1en
· , i· noc„. .
i• uwo1nieme
bee Kosińskiego użyć takiego oto osobliwego regach napoleońskich nie zachęciłby jej za- puszcz~..
.
G-Oy się rozkładał - siadały i kładły się
argumentu: „Pułaskiemu równie łatwo hę- · pewne do wychwalania- bohaterstwa i szla~aJpterw polowa~y na s~rny. J~den wilk na śniegu wywalając łakome, łapczywe ozodzie pozbyć się was, jak i mnie". Po długich chetności uczuć i płakania nad niedolą emi- gcimł szy?konogą ofia,r~, ~ mne zabiegały .na ry. Gdy uchodził w zwarte zagajniki - szły
dopiero namowach zgodził się Kosiński na grantów poinsurekeyjnych. Jeśli bowiem p~zes~yki, by, s~oczyc JeJ do gardła-. Czaiły w zagajniki„. A gdy po gołoborzu wędro
uwolnienie króla. Z młyna marymonckiego oddzielimy bohatera powieści i jego rodaków się leząc na sruegu„. A gdy powahły zdo- wał - wędrowały po gołoborzu.
posłano wiadomość do Warszawy. Przyby- od historycznego tła i historycznych nieści- bycz, rozrywały ją w strzępy i 0 strzęp każ* * *
ły powozy. Król wziął do swej karety wylę- sł.ości - ujrzymy ludzi sentymentalnych i dyb toczyły bój na śmierć i życie między
Mimo niepożytej mocy opacfać począł
kłego Kosińskiego. Ten ostatni, nie chcąc
walczących, liberałów i zarazem zdeklaro- so
d
,
.
z sił. Głód mu dolegał. Gdy rozpoczynał
pozostawać w Warszawie, wyjechał wkrót- wanych legitymistów na wzór angielski, nie,(ie Y zas sa.rn w, borze me stało ruszyły rozwalać śnieg - czekały. Gdy wypruwał
ce potem „na Inflanty do posiadłości papies- szczęśliwych i opiekujących się nieszczęśliw- ~ale~o ku !udzki~ os.iedlom. Poczęły od po- z łona ziemi pożywne korzenie - zbliżały się
kich" (!) gdzie żył długo i wygodnie dzięki l szymi od siebie. Ludzi - jednem słowem- zarc:a , psow, pilnu1ących dobytk.u. Jed~n nieco„. Skor.o zaś pracę przerywał i rzucał
"pokaźnej pensji, którą go król zaopatrzył". ukształtowanych- podług szablonu bahatera z Wl~~ow mnyka.łkw pole.• a gdy p_:es za mm się do walki - cofały się i„. czekały.„
ówczesnego romansu, bohatera o typie do- pogonił, drugi wił P.rzeci~ał odwrot.
•
W całej puszczy był już teraz tylko On
Tak wygląda
sprawa
d t ·
P
d
ł b k
wywleczona na wenętrzna
europe1' skie forum. polska
Ruch : a nim.
. ' o wymor owa~m psow p~cz~ y ez ari one.„ tylko On i one„.
,
Czy powieść ta była przez wielu czytana? n,ie ~olować we wsi na wszelkie zywe stwoAż pewnego dnia poczuł, że brak mu siłt
I
barski
został do
- poziomu
dzięki błędnym
· na 1ęzy
· k f rancus k'l w d ob'ie r~eme. P o:d ch o d ząc grom~,d ~ ro~sypywa łY aby rozot"ać
_ obniżony
jakiejś informacjom
jakobińskiej Tł'omaczono Ją
gwiz d em zamarzniętą skorupę.
rewolty, opłacanej przez mocarstwa ościen- napoleońskiej (r. 1807), w przekładzie fran- się W ,tyr~l1erkę, by po przeiscm osiedla zno-1 Dnia tego wilki zbliżyły się bardziej niż kie·
ne. Któryś z licznych, współczesnych opi- cuskim znalazła się w Polsce - zwróciła wu zb1c się w zwarte stado. Co popadło pod dykolwiek, a ślepia ich gorzały, jak nigdy„.
sów zamachu, układanych w Warszawie, a więc uwagę ówczesnych czytelników.
1 ich kły :-;- z:3-rzyna~y i pożerały. .
..
Nie odstępowały go już teraz ani na krok„.
więc w środowisku antykonfederackiem Czy była pożyteczną? Z pewnością. Za I . ~romh się lu~z~e„. S~rzałam1 ra.z1h draZwierz Czarny wstał z barłogu i ruszył
zawędrował aż do Angiji i -po latach stał się l niedokładności, za błędne przedstawienie ! pieznych. n~p~stmk~w. N_ie lękały się. Pr~~- przed sieb~e„ .. Ruszy~ ku s.zc~ę~li~~zym krajedynem do tej epoki źródłem angielskiej au- '! wypadków nie autorka winę ponosi tylko 1 stały się JUZ lękac. Głod był s.tr.aszme1- morn, gdzie wicher- me wy1e i smezne burze
torki, k tóra chciała Polskę i Polaków przed- jej informatorzy, tylko niedostateczn~ propa szy. Jego nakaz od strachu potężme1szy„.
nie napełniają borów swojem śmiert~lnem
sfawić w jaknajlepszem świetle. Nie zau- l ganda polska, domowe ' sprawy stawiająca
* * *
szaleństwem.„ Ruszył ku błogosławionym
ważyła jednak sprźeczności w swym opisie l pod sądem obcych. Nadtnieszczęściami Pol· Aż przyszedł dzień, że w całej puszczy dolinom, gdzie dziczy ryj dotrzeć może do
walk p olskich. Niechęć do ruchu barskiego ski i niedolą emigrant-ów ubolewa Miss Por- pozostał tylko On - i one. On .:._ Czarny smakowitych korzeni.
i nienawiść do Moskali, uwielbienie króla, ter szczerze i o tych nieszczęściach powi0
Odyniec, niepożyty, zda się nieśmiertelny,
Ruszył białym borem śróa strzelistych so·
z którym żegna się młody Sobieski pTzed o- jej O.o brze informowała czytelników, mniej obraz mocy dzikiej a pierwotnej, i one sen przez zamarznięte smugi leśne, porosłe
puszczeniem Polski po klęsce 1794 roku i za- od niej o tak odległym kraju wiedzących. Za szare, podstępne; nieubłagane jak samo prze- kępami suchych, chrzęszczących trzcin, przez
chyt dla Kościuszki, poglądy i uczucia z roku 1 te dobre chęci i za dobre słowo zasługuje w
·
białe zaspy i gąszcze zbite, przez mrozem
1771 i 1794 - wszystko jest pomieszane, po- Polsce zwycięskiej na wspomnienie.
*) Zbiór opowieści Ejsmonta o zwierzętach p. t.
ścięte błota, kędy prowadził szlak dziczych
plątane , wszystko składa się na całość nieJ Kr • k
"W puszczy" ukaże się w najbliższym czasie nakłaprzesmyków na uśmiechnięte południe„.
•
asie a.
,
, ·
za mm
" zas' posz ły w1'lk'1„.
harm onijną , nieraz fałszywie przedstawioną,
~~m Gt:betnncra i W olffa z przedmową Józ efa
ole interesującą.
I
W eyssenhoffa.
·
Julian . Eismotld.
'
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W porównaniu więc ze stanem z końca
r. b., a więc momentem maksymalnelutego
·
. go napięcia bezrobo,cia w r. b., liczba bezrc! botn.ych zmniejszyła się o 115.898, t. j. 45.2
wozu byłaby · nawet szkodliwa. Owszem, należy ogra- 1 proc. W stosunku do .s tanu z przed roku
uiczyć dowóz przedmiotów/ zbytku i artykułów wy- i liczba ta jest mniejsza o 73.196, czyli o 34.2
.
.
proc.
tw.arzanych w kraju, ale olbrzymia większość naNa podkreślenie zasługuje fakt, że mimo
szych inwestycyj przemysłowych pokrywana być muzbliżania się zimy i związanego z nią zastoju,
si zagranicą i z zagranicy sprowadzać musimy zna·
czną część niektórych surowców, a te pozycje decy- I tempo spadku bezrobocia było we wrześniu
silniejsze, niż w miesiącu poprzednim.
dująco wpływają na kształtowanie się wartości przy·

Stan gospodarezy Polski
1

Ostatni zeszyt „Wiadomości Statystycznych"
oficjalnego wydawnictwa Gł. Urz. Statystycznego,
przynosi bardzo szczegółowo opracowany cyfrowy I
obraz rozwoju poszczególnych gałęzi życia gospodarczego Polski. Odsyłając bardziej zaiuteresowa·
nych do tego wydawnictwa, przytaczamy tutaj kilka
najbardziej charakterystycznych danych. I tak:

I

(surówki) podniosła się
roku z 28.600 ton we wrześniu do
40.000 ton w grudniu. Styczeń 1927 przynosi 42.300
ton a następnie każdy miesiąc zaznacza się dalszym
wz:ostem. W sierpniu osiągnęliśmy 56.600 ton. Oznacza to pełne podwojenie się produkcji żelaza w ciągu jednego roku.
PRODUKCJA

w końcu

ŻELAZA

ubiegłego

PRODUKCJA ST ALI wykazuje podobny rozwój.
We wrześniu 1926 wynosiła 76.100 ton i doszła w
grudniu do 87.200 ton. W styczniu 1927 było już
98.500 ton, w marcu przejściowo 114.400 ton, w kwietniu i maju powrót mniej więcej do cyfry styczniowej, a od lipca znowu systematyczny wzrost co mie·
siąc aż do 115.000 ton w sierpniu.

ozua-;:zający naraOSZCZĘDNOśCI,
krajowego.
i bezterminowe w 14 najWkłady terminowe
większych prywatnych bankach akcyjnych wynosiły
we wrześniu 1926 r. 182.9 milj. złotych. Si1D1a ta
wzrosła w końcu sierpnia 1927 r. do 308.9 miłj. zło· ·
przeszfo 60 procent. ·
tych, czyli
Wkłady oszczędnościowe w 118 poddanych ewi· ·
I deucji kasach oszczędnościowych wynosiły we wrze·
śniu 1926 1. 45.5 milj. złotych, a z końcem sierpnia
1927 r. 108.2 milj. złotych, czyli wzrosły o 120 proc,
Gdy się zważy, że kasy oszczędnościowe
okrągło.
gromnd:i:ą oS'Zczędności najszerszych warstw ludności,
I trzeba skonstatować znaczny wzrost ogólnego dobro1 bytu ludności w ostatnim roku, a nadewszystko ol~
brzymi wzrost zaufania do trwałości obecnych stosunków i pomyśkego kierunku rozwoju tych sto- ;
suuków.
K. Tyr.
kapitału

I!

o

ZATRUDNIENIE ROB9TNIKóW, którego stan
dla wszystkich gałęzi przemysłu w Polsc.,e wyno·
612.400 ludzi, wzrasta jeszsił we wrześniu 1926 cze w ostatnim kwartale ubiegłego roku dC) 649.300
w listopadzie i opada następnie skutkiem nastania zimowego sezonu do 615.400 ludzi w grudniu 1926 i
styczniu 1927. Od lutego zaczyna się znowu systematyczny wzrost cyfry robotników, zatrudnionych w
przemyśle, która w sierpniu osiąga nienotowaną do· i
tychczas wysokość 704.500 zatrudnionych robotni' DOCHODY i WYDATKI SKARBOWE WE
ków. Należy tu zaznaczyć, że ewidencji Urzędu StaWRZEśNIU A W I Pół.ROCZU 1927.
tystycznego podlegają wszystkie zakłady, 11:atrudnia·
jące ponad 20 robotników. Cyfra zatem zatrudnioWedług obliczeń Głównego Urzędu Stanych robotników jest niezupełna, gdyż nie obejmuje
dochody skarbu państwa wyniotystycznego
robotników, zatrudnionych w fabryczkach i warsztawrześniu:
we
sły
tach, które utrzymują mniej niż 20 robotników.
119.2 milj. zł.
W odpowiednim stosunku spadła oczywiście cy·
administracja i podatki
11.9 li
przedsiębiorstwa państw.
fra bezrobotnych. Odnośne dane przytaczamy na in.
"li
·
monopole
62.6 li
nem miejscu.

I
I

'HANDEL ZAGRANICZNY stanowi w tym obra·
zie ożywienia gospodarczego rubrykę stosunkoN
najmniej pocieszającą. W tej dziedzinie jakoś nie tf
ż'eDJy ruszyć z miejsca. Wywóz nasz zagranicę przedstawiał we wrześniu 1926 r. wartość 114.7 miij. zło
tych w złocie i w ciągu całego roku dwa razy tylko
nieco znaczniej przekroczył tę cyfrę: w listopatlzie
H26 gdy skutkiem wzmożonego wywozu zboża osią
gnął cyfrę 131.7 milj. zł. w złocie i w marcu 1927,
bdy osiągnął 128.7 milj. zł. w złocie. Pozatem przez
cyfry 115 milionów. We
około
cały rok oscyluje
wrześniu 1927 przedstawia wartość 119 miij. złotych.
W tej dziedzinie rozwój nie tak prędko się jeszcze zaznaczy. Podniesienie wywozu ziemiopłodów
wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych w 'rolnictwie, na co potrzebnych kapitałów nie posiadamy,
a to co rolnictwo otrzyma z pożyczki zagranicznej
pokryje zaledwie drobną część potrzeb. Zresztą stoimy u progu głęboko sięgających reform rolnych, którym wprawdzie można nadać rozsądne fempo i kulturalne formy, ale uniknąć ich bezwzględnie nie moa to na długi szereg lat, aż do skończonej
żna przebudowy stosunków rolnych nie pozwoli nam bardzo znacznie podnieś~ produkcji naszego rolnictwa.
jeśli w tej dziedzinie chcemy
Będziemy musieli dojść do cyfr, pozostających w jakim takim stosunku
do wielkości naszego państwa naszego stanu cywilizacji i naszych bogactw naiuraluych i konjunktur
geograficznych - zwrócić pilniejszą niż dotychczas
produkcji przemysłowej i zaczęć
uwagę na rozwój
usuwać przeszkody, stoiące na drodze· temu rozwojowi.
Okazuje się to tembardziej konieczne, że z drugiej strony zaznacza się systematyczny wzrost wartości towarów, przywożonych do Polski z zagranicy.
We wrześniu 1926 r. wartość przywozu wynosiła 85,4
milj. złotych w złocie i od tego czasu z miesiąca na
miesiąc cyfra ta wzrasta. Pomijamy już rekordowe
wprost cyfry w kwietniu, maju i czerwcu, gdy warimportu zboża,
tość przywozu z powodu masowego
którego nam w tym roku zabrakło wzrosła do 160
z górą milj. złotych - ale niezależ~ie od tych okolicznościowych skoków cyfra przywozu stale wzrasta.
Po roku, czyli we wrześniu 1927 osiągnęliśmy 12ó
milj., czyli o przeszło 50 procent więcej niż rok temu. Ruch fon zwyżkowy dozna obecnie po dojściu do
skutku pożyczki z~granicznej dalszego znacznego
wzmożenia, zapewniona bowiem stabilizacja stosunków gospodarczych i waluty wpłynie na silne oży·
wienie ruchu inwestycyjnego we wszystkich gałę
ziach przemysłu. A kulminacyjny punkt ruch ten
osiągnie niewątpliwie po zawarciu umowy handlowej z Niemcami, które stanowią dla nas najkorzyst- ,
niejszy rynek zaopatrywania się w narzędzia produkcji
u nas nie wytwarzane. W alka z tym wzrostem przy-

*

portowy Przemysłu Włókienniczego, Zwią
zek Eksportowy maszyn rolniczych, Związki
przemysłu drzewnego, metalowego i chenucznego. Przy złożeniu kapitału sfery te liczą
się z poparciem banków państwowych.

Bilans handlowy we w·rześniu 1927 r.
Handel zagraniczny we wrześniu r. b. wykazuje w porównaniu z miesiącem poprzeć
nim pewne zmniejszenie obrotów. Przywóz
zmniejszył się o zł. w zł. 2.997 tys. do zł. w
zł. 126.865 tys., wywóz - o zł. w zł. 1.513 tys.
do zł. w zł. 119.087 tys. Dzięki tym zmianom,
bierne saldo bilansu handlowego, wynoszą
ce w sierpniu zł. w zł. 9.262 tys., zmniejszyło
się we wrześniu do zł. w zł. 7.778 tys. W rzeczywistości saldo jest mniejsze, gdyż nienadejście na czas pewnej ilości deklaracyj statystycznych spowodowało, że materiał dla
węgla jest niezupełny; na podstawie danych
od producentów można przypuszczać, że róż
nica ta wynosi około zł. w zł. 3 milj.

* * •

I

Krótkie wiadomości
gospodarcze
W zakładach przerabiającego przemysłu
żelaznego Belgji panuje obecnie wielki brak
zamówień. Jak z Brukseli donoszą, jeden z
tamtejszych wielkich banków wypracował
projekt, zmierzający do poprawy sytuacji w
tym przemyśle. Zamierzoną jest sfuzjonowanie wydatnie pracujących zakładów lub, gdyby to nie było możliwe, złączenie ich w syndykat. Zakłady mają być specjalizowane co
do metody pracy ' i wydatność ich podwyż
szona. Przewiduje się dalej centralę, która
ma rozdzielić, względnie opracowywać wpły
wające zlecenia i zapytania. Sądzą, że przez
wspólną pracę koszty własne będą obniżone,
a zdolność konkurencji wzmożona.

.. . * *

Prezydent Coolidge zwrócił się . do gene193.8 milj. zł.
razem
ralnego prokuratora w Waszyngtonie z proś
Wydatki skarbu państwa w tym samym bą pouczenie prawne, czy komisja dla taryfy celnej na podstawie przepisów ustawomiesiącu wyniosły ogółem 181.5 milj. zł. Nadwych obowiązaną jest wysyłać komisje śled
wyżka wynosi zatem 12.3 mil. zł. Od początku
roku budżetowego, t. j. od 1 kwietnia jest to cze do państw zagranicznych, które znajdują
najmniejsza z osiągniętych miesięcznych nad- się w konkurencji ze Stanami Zjednoczonemi, celem stwierdzenia zagranicznych koszwyżek, które wynosiły: w kwietniu 36.5, w
tów produkcji. Na zapytanie to generalny
w
26.6,
lipcu
w
18.8,
czerwcu
w
20.2,
maju
sierpniu 28.0, we wrześniu 12.3 milj. złotych. prokurator odpowiedział przecząco. PrezyNa zmniejszenie się nadwyżki wpłynęło prze- dent pytanie to zadał wskutek stanowiska,
dewszystkiem silne ·zwiększenie się wydat- zajętego przez Komisję taryfową, która uwaków we wrześniu, które w porównaniu · z żała się z racji ustawy za obowiązaną wysysierpniem wynosi 7.3 milj. zł., a z drgiej stro- I łać takie komisje śledcze do współzawodni
ny tylko nieznaczne w tym miesiącu powię- ·: czących krajów. W wielu wypadkach odnoś
kszenie się dochodów w porównaniu z mie- jl ne państwa wzbraniały się amerykańskim
ekspertom udzielać zezw:oleń na prowadzesiącami poprzednimi.
We wrześniu skończyło się pierwsze pół nie badań w obrębie swoich granic.
rocze roku budżetowego 1927 /28. Dochody
• * *
?aństwa wyniosły w tem półroczu 1.201.1
E. G. Wilmer, prezes firmy „Dodge" po
milj, zł. (w roku ub. w tym· samym okresie powrocie swoim z Paryża wyraził zdanie, że
910.5 milj.). Wydatki budżetowe wyniosły w opóźnienie w wypuszczeniu nowego modelu
pierwszem półroczu 1.058.8 milj. zł. (w tym Forda wstrzymuje cały interes samochodosamym okresie roku ub. 909.9 milj.). Nad- wy. Około 1 miljon interesantów, którzy
wyżka osiągnięta w pierwszem półroczu bież.
normalnie musieliby się zaopatrzyć w nowe
roku budżetowego wynosi zatem !42.3 milj. i używane samo.chody, wstrzymuje się ze
złotych.
swoimi zakupami.
· W zestawieniu z budżetem, uchwalonym
• * •
na rok 1927 /28 dochody skarbowe w pierwydział narodowy Międzynaro
Brytyjski
wszem półroczu wyniosły 60.2 proc. sumy
dochodów, przewidzianej w budżecie na cały dowej Izby Handlowej zwołał konferencję
rok, wydatki zaś tylko 53.2 proc. sumy preli- związków przemysłowych i handlowych Wiei
kiej Brytanji celem przedyskutowania srpra~
minowanych na cały rok wydatków.
wykonania uchwał światowej konferencji g~
w Genewie i kongresu Międzyna
spodarczej
Rynek pracy we wrześniu 1927 roku.
rodowej Izby .Handlowej w Sztokholmie. Prze
We wrześniu wystąpiła dalsza, bardzo wodniczący wydziału, Sir Arthur Balfour, oświadczył, że opinję publiczną naleiy intynpoważna poprawa sytuacji na rynku pracy;
ogólna lic;zba bezrobotnych zmniejszyła się sywniej, niż dotychczas, wychowywać w du-1
w ciągu 4 tygodni (od 4.IX. do 1.X.) ze 156.701 chu odbudowy przeszkód bandlowych. Po ow końcu sierpnia do 140.494 w końcu wrześ świadczeniu się kilku mówców za uchwała- I
nia, t. zn. o 16.207, czyli o 10.3 proc. Jedno- mi, powziętemi w Genewie i Sztokholmie,
przyjęto rezolucję, w której konferencja apro
cześnie zmniejszyło się bezrobocie częścio
we, oraz płace zarobkowe ujawniały tenden- huje prace brytyjskiego wydziału narodowego
dla usunięcia zapór handlowych i wyraża ży
cję do wzrostu.
W końcach poszczególnych miesięcy r. b. czenie, by dalsza na'rodowa i międzynarodo
wa akcja podjętą została, przy współpracy z
bezrobotnych było:
brytyjskiego departamentu handloprezesem
Styczeń
251.702
osiągnięcia celów światowej kondla
wego,
Luty .
.256.392
w Genewie.
gospodarczej
ferencji
Marzec
243 375
Kwiecień
.226 016
* * *
Maj
207.570
Amerykański przemysł samochodowy wyCzerwiec
190.546
produkował w miesiącu wrześniu 225.010 saLipiec .
173.445
mochodów osobowych wobęc 271.320 w sierSierpień • • „
156.701
pniu b. r., 350.810 we wrześniu i 379.110 w
Wrzesień .
140.494
sierpniu 1926 r. Produkcja samochodów cię-

o

•

*

Według „Berliner Tageblatt", szereg pol•
skich związków gospodarczych zamierza utworzyć Polski Bank Eksportowy o kapitale
100 miljonów złotych. W założeniu mają
przedewszystkiem wziąć udział Związek Eks

I

I stanieROZWóJ

I·

żarowych wynosiła w tym samym czasie
32.560 wobec 31.710 w sierpniu, a 46.310 we
wrześniu i 45.280 w sierpniu roku zeszłego.

I

wozu.
. Jedynie właściwą polityką może być tutaj poli·
tyka, dążą~a do tego, aby te wszystkie inwestycje,
które już są w toku i które się w najbliższej przy·
umożliwiły · nam po pewnym czasie
szłości rozwiną
bardzo silne w~możenie naszego wywozu wytworów · 1
przemysłowych. Konieczność takiej ponfyki narzuca
się wyrńnie zwłaszcza teraŻ po uzyskaniu pożyczki ·
zagranicznej.
Na " uwagę w tym ohrazie za5ługuje ' jeszcze ·

PRODUKCJA WĘGLA wynosiła w grudniu 1926
r~ku - 3,600 tys. ton. W styczniu 1927 - 3.698 tys.
ton i spadając o 200 tys. ton w lutym i marcu osią
gnęła najniższy poziom 2.599 tys. ton w kwietniu. Od
tego miesiąca .zaczyna się nowy systematyczny
wzrost produkcji węgla, która w sierpniu osiągnęła
3.204 tys. ton.

„SJ

ZAGADNIENIA GOSPODARCZE i KRONIKA

Z okazji obrad „Metal Trades Departa~
ment", amerykańskiego Związku Pracy, w
Los Angelos oświadczył sekretarz tej organizacji, że obecnie w Ameryce jest przeszł9 miljon bezrobotnych; dalsze 31/z miljona Amerykan pracuje tylko przez skrócony czas
pracy. Fakt, ten, jak twierdzi informator,
r:zuca nieco inne światło na tak wiele omawiane prosp~rowanie gospodarstwa w Ameryce.

*

• *

· Pewne amerykańskie biuro statystyczne
stara się udowodnić, że Ford ma możność ze
swym nowym modelem, przez podbijanie
cE!n, bardzo niekorzystnie wpłynąć na tok interesów całego przemysłu samochodowego.
Rewelacje te wywołały w sferach „Wallstreet" silne wrażenie.

* • •

Jak z Nowego Yorku donoszą, panuje
chwilowo w Stanach Zjednoczonych nadzwyczajne przepełnienie pieniędzmi. Skutkiem
tego jest, że Nowy York, centralny punkt
·zbiorowy amerykańskiego rynku pieniężne·
go, otrzymuje w znacznym rozmiarze dopływ
pieniędzy z prowinii. Charakterystycznem
dla swobodnej sytuacji rynku pieniężnego
jest fakt, że nawet dwa banki z rejonu bawełny zdeponowały przed krótkim czasem
20 miljonów dolarów w Nowym Yorku. dla
wypożyczania tam pieniędzy na dni lub na
termin. Mimo nadzwyczajnego r;ow!ększenia
się kredytów giełdowych, które w ostatnich
tygodniach osiągnęły wysokość rekordową,
niemoźliwem jest płynne pieniądze ulokować'
na procent. Niema tymczasowo· oznak, że
s'ytuacja jest na drodze do zmiany. Do tego
dochodzi, że Dep;'lrtament Skarbu ze swej
strony dołoży wszelkich staraf, by płynność
pieni~dza utrzymać, aż przeprowadzi w listopadzie zamierzoną transakcję refundowania
długów.

* •

Międzynarodowe Biuro Pracy powiadamione zostało przez rząd belgijski, źe Belgja dokonała ratyfikacji konwencyj o odszkodowaniu należnem w razie nieszczęśli

wego wypadku przy pracy, - o traktowaniu
robotników obcokrajowych oraz tubylczych
w razie nieszczęśliwego wypadku przy pracy, - o chorobach zawodowych, oraz dwie
konwencje, dotyczące warunków pracy marynarzy.
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CENY BAWELNY w New-Yorku:

w

tygodniu od 13-go do 19-go paździer~ 1927 rokit.
(W okresie sprawozdawczym przeciętny kurs funta
angielskiego
zł. 43.43)
19. 10.
13. 10.

leży.

9 l

Polski typ płatowca komunikacyjnego. '

155.885, obieg biletów bankowych 4.004.058.
Ruble złote notowano w Warszawie 4.74
i pół. Kurs ten odpowiada przy parytecie
53.40 stosunkowi 8.8ss;,. za 1 dol. Kurs ohli·
100 ł
ł ·
'ł b
·
częmowy
z• w z ocu~ wynosi . ez Zllllany 172.00 a gram czystego złota 5.9244.

. ki
p
Zapas złota 5.545.833• pozycz ~a rzecz aństwa 25.400.000, na rzecz panstw obcych
5.811.000, obieg banknotów 55.887.347. wkład y prywat ne 10. 442 .684 B an k R zeszy
N iem ie ck ie j (w tysiącach marek): Zapa.s

CENY NA RYNKU

Str.

&UW Lt!CZ

złota 1.851.~69, ~apas dewiz wysokocennych

tłl

Okres większych spekulacyj giełdowych
narazie minął, a giełda przybrała znowu spokojny i prawie jednolity charakter. Kulisa
wywoławszy w stosunkowo bardzo krótkim
przeciągu czasu dwie „haussy" i dwie „baissy",
zajęła obecnie stanowisko wyczekujące, zwła
szcza, że nie posiadała dostatacznego kapitału obrotowego. Obroty w ostatnim tygodniu zmniejszyły się, co przypisać należy małej
ilości zleceń zagranicznych oraz prawie zupełnej abstynencji szerokich sfer publiczności.
Nie ulega wątpliwości, że o ile nie zacznie
nabywać akcyj ulica, większej i stałej zwyżki
papierów giełdowych spodziewać się nie na-

października

loco
na grudzień
na styczeń
na marzec
na maj

=

Wyd#ał lotniczy Ministerstwa Komunika
cji prowadii ostatnio intensywne prace nad
stworzeniem polskiego typu płatowca komw
nikacyjnego. 1Pierwszym etapem tej pracy
jest zawarcie umowy z iPodlaską Wytwórnią
Samolotów, która w przeciągu 5 miesięcy ma
Awil.
wypracować
dokładne plany konstrukcyjne
6-osobowego płatowca komunikacyjnego według pomysłu pilota konstruktora majora
Malinowskiego. Po opracowaniu tych planów;
Wytwórnia .Podlaska zbuduje próbne samoloty tego typu,, z których jeden poddany bę
dzie t. zw. próbie łamania, która wykaże
współczynniki wytrzymałości, zaś drugi bęcent. amer.
dzie oblatywany i poddany próbie aerologi21.25 - 20.85 cznej. Na wypadek, gdyby ten typ płatow20.63 - 20.20 J ca wyszedł z tych prób zwycięsko, Minister.
20.64 - 20.23 stwo nosi się z zamiarem zamówienia całej
20.83 - 20.40
serji tego typu pasażerskich samolotów ko•
21.01 - 20.ro' munikacyj nych.
,Ponadto Ministerstwo rozpisuje w naj.
1
bliższych dniach konkurs na 8-osobowy pła.
ł towiec komunikacyjny polskiej konstrukcji'
19.6 - 20
(6 pasażerów i 2 osoby obsługi). P.i.erwszeń19 - 19.6
stwo będą miały płatowce konstrukcji metalowej, jakkolwiek płatowce mieszane nie są
18 - 19
12.6 - 13.6
wyłączone z konkursu.
23 - 24.6
Ministerstwo Komunikacji wyznacza 8
27.6 - 40
miesięczny termin na wypracowanie planu·

Nie bez wpływu pozostały na osłabienie
tendencji liczne realizacje ze strony banBAWELNA:
pensy ang.
ków rządowych i prywatnych. Pierwszym
Middling amer.
11.55
11.50
chodzi~o przypuszczalnie o przeciwdziałanie
11.30
11.10
zbyt wielkim i niezdrowym różnicom kurso- Middling na termin
WĘGIEL:
Patrz art. „Sytuacja na rynku bawełny".
wym, a w szczególności przy akcjach Banku
Za tonnę fob
Polskiego na utrzymanie tychże na niskim
PRZĘDZA BAWEJ,NIANA:
pensy ang. ~jlepszy gruby
poziomie ze względu na zbliżającą się emisję,
171;4
171;4 secunda
drugie zaś realizowały akcje, ażeby uzyskać Amerykańska 32"
Egipska 60"
29%
29l/2 zwyczajnt
gotówkę na zakup obligacji 70/0 Polskiej Podrobny
życzki Dolarowej. Sfery giełdowe są pomimo
WELNA:
szyL ang. brykiety
wszystko optymistycznie usposobione i wiekoks (we~ł. jakości)
51
rzą, że towarzystwa przemysłowe, otrzymaw- Merino najwyższy gat. (prana) za funt ang. 51
Merino
najwyższy gat. (brudna) za funt ang. 43
43
Eksport węgla walijskiego wykazuje nieznaczną płatowca.
szy większe kredyty gospodarcze (w związku
Cro
bread
przedni
za
funt
ang.
41
41
ekspansję,
ale poprawa jeszcze jest daleką od tego,
1Pierwszą i drugą nagrodę konkursu śtanoz uzyskaniem pożyczki) będą się starały odCrossbread średni za funt ang.
30
30 by umożliwić sprzątnięcie zapasów leżących i roz.po- 1 wić będzie zamówienie Ministerstwa Komunikupić część swoich akcyj, wypuszczonych
Wielkie tranzakcje wetną nowych strzyzyn w częcie regularnej pracy w szybach węglowych. Barkacji na 2 płatowce według planów konstruk·
w dawnych latach zastoju na rynek, wskutek
czego będzie musiała nastąpić ogólna zwyżka. Melbourne i Sydney dokonywane były po 26 p. do 29 dzo nieznaczna ilość kopalń była w stanie uniknąć torów, którzy te nagrody otrzymają.
Uwaga giełdy koncentrowała się jak zwy- p. za brudne merino. Być może że ceny 'na przetar- unieruchomień, których okres wahał się od jednego
Wzrost bezrobocia na Ukrainie.
kle w ostatnim okresie na akcjach Banku gach w Londynie za praną z dostawą na miejscu bę dnia do dwuch tygodni. W poniedziałek do listy koPolskiego oraz na popularniejszych papierach dą się obracały między 46 p. a 49 p. Ceny w listopa- palń, zamkniętych na czas nieokreślony, doszły
Tygodnik „Informations sociales". wyda·
dw.a szyby w Monmouthshire 1 zatrudniające 1200 lugrupy metalurgicznej. Największe obroty dzie będą prawdopodobnie najwyższe w roku. ·
wany
przez "Międzynarodowe Biuro Pracy,
dzi.
Są
wprawdzie
oznaki
pewnej
dalszej
ekspansji
przeprowadzono Starachowicami". W ostatT O P S Y (czesanki):
pensy ang.
ogłasza za oficjalnym organem • sowieckich
popytu, ale jak długo zamówienia nie są wystarczanich dniach uzyskały silną zwyżkę akcje
związków zawodowych „Trud" następujące
53 jące do usunięcia zapasów, a sprzedawcy węgla, dla
53
„Fitzner: i Gamper", ze względu na pogłoski Przednie merino 70"
dane o wzroście bezrobocia na UkraiDobre
merino
M"
50
50
niewielu
zamówień,
codziennie
dobijać
się
muszą
o
o mającej nastąpić fuzji tego Towarzystwa
nie:
Cienkie Crossbread
36
36
wyładowywanie wagonóW',
potrzebnych następnego
t Sp. Akc. Zieleniewski w Krakowie.
dnia, nie może być mowy o poprawie.
Ilość zarejestrowanych w t. zw. „gieł·
Tranzakcje topsami i przę<lzą odbywały się pod
Z papierów nienotowanych na Giełdzie
dach pracy" bezrobotnych wynosiła w paź
Warszawskiej poszukiwany był bardzo silnie groźbą wiadomo ci o strejkach. Obecne ceny na topDepartament Górniczy w sprawozdaniu, opubli"Kauczuk". Przyczyną tego zainteresowania sy wykai:ują małą zmianę, obracają się o 1 - 2 p. kowanem za pierwszy kwartał tego roku, wykazuie, dzierniku 1926 r •..,..- 177.000, a w kwietniu r.
jest olbrzymi rozwój wspomnianego towarzy- poniżej teoretycznego parytetu w stosunku do że walijskie kopalnie miały w tym okresie przecię b. - 246.300, czyli zaznaczył się wzrost q
39 proc. Od 1 kwietnia do 1-go października)
stwa oraz wiadomość, że w najbliższych już wełny.
tną stratę przeszło 4.3/4 pensa na tonnie. Wiele kor. b. sytuacja pogorszyła się w dalszym cią.J
tygodniach podpisana ma być umowa między
palń ponosiło straty, dosięgające 2 3 szylingów na
J
U
T
A;
gu,
a według oświadczeń zawartych w „TruJ
funty
ang.
To}V. Akc. „Kauczuk" a wielkim gumowym
tonnie. Od marca ceny znacznie spadły, podczas gdy
dz.ie", należy w bliższej przyszłości, nie tyl31
31% przy nominalnych płacach niemoiliwem było osią
koncernem angielskim, mająca na celu bardzo Przedni gat. za tonnę
ko nie liczyć się ze zmniejszeniem bezrobo·
Rynek juty, przy cenie L 32.10 gotówką za prze- gnąć jakikolwiek stosunek do kosztów. To wyjaśnia
znaczne rozszerzenie fabryki polskiej.
cia, lecz przeciwnie przygotować się na dal·
dnie
gatunki
a
L
32
na
dostawę w styczniu uzyskał
dlaczego właściciele kopalń zamknęli taką ilość szyPapiery państwowe nie uległy większym
szy, stały wzrost nieznajdujących pracy.
prawdopodobnie
stałą równowagę za głównY: typ.
bów na okres nieokreślony.
zmianom. Jedynie „Dolarówka" wykazywała
przytomością umrę„.
stałą i systematyczną zwyżkę, co tłumaczy
Zaniepokojenie wzrosło w sferach eksportujących
MĄKA:
azyl; an~.
się bliskiem jej ciągnieniem. Listy zastawne
węgiel walijski z powodu wiadomości, że Rząd Hiszprzednia pszenna kanadyjska za worek
Tranzyt przez Polsk:ę.
miały tendencję niejednolitą, zależną w dużej
pański zamierza reglementować import węgla w ten
(40
funt.
ang.)
21.9
21.9
mierze od kształtowania się kur.su papierów
sposób, że przywóz do Hiszpa.nji c;l.ozwolony byłby
W początku października odbyła się w.
Na wysyłkę tyle sprzedano we wrześniu, że paź
dywidendowych.
tylko za pośrednictwem jednego organu.
Lipsku
przy współudziale delegatów kolei
dziernik jest spokojnym miesiącem. Podróżujący iniePożyczki polskie miały na rynku nowoczechosłowackich, niemieckich i polskich
li
mniej,
niż zwykle do czynienia, gdyż nie jest łat
jorskim w dalszym ciągu usposobienie mocne.
konferencja w sprawie komunikacji pomiędzy
Obrót na giełdzie dewiz był w okresie wem skłonić piekarzy do zak~u po cenach przeNiemcami (włączając w to Prusy Wschodnie)
SYTUACJA NA RYNKU BAWEŁNY.
sprawozdawczym mały, gdyż wynosił zale- szłorocznych pned grudniem.
a Czechosłowacją tranzytem przez Polskę.
dwie 200 do 250 tys. dolarów dziennie. Całe
W myśl uchwał konferencji tej, na której
Z BO ż E:
szyL ang.
Podczas ubiegłego tygodnia ceny nie wy- przyjęto wszystkie postulaty delegatów pot~
zapotrzebowanie pokrywał prawie wyłącznie
11
11.6
kazały bardzo ustalonej tendencji, ale na
Bank Polski. Dopływ walut i dewiz do jęczmień za cent.nar angielski
skich, komunikacja powyższa wprowadzona
(
owies
za
centnar
angielski
10
10.3
rynku nurtowały pewne prądy zniżkowe. Ry- zostanie w życie z dniem 1 grudnia 1927 r.
Banku Polskiego był pomimo ciągłego jeszcze
Angielski
jęczmień i owies są o 3 p. droższe za
nek był trzymany w szachu wskutek znacz- a najpóźniej z dniem 1 stycznia 1928 r. Bę·
deficytu bilansu handlowego dość znaczny,
co przypisać należy oddawaniu instytucji zdrowy gatunek i natychmiastową dostawę, Prze- nych sprzedaży, częściowo sprzędaży zabez-· dzie ona zarazem pierwszą środkowo-euro
pieczających, które głównie ujawniły się w
emisyjnej większych ilości tychże przez banki ciętna cena owsa była 10.3 - .10.10.
pejską komunikacją, w której P. K. P. będą
Nowym Yorku. Wiele takich transakcyj do- brały udział jako koleje tranzytowe, wskui firmy przemysłowe, które otrzymały krefunty ang.
RYt:
konanych zostało na rachunek Bombaju. Bio- tek czego przewozić będą transporty, które
dyty zagraniczne.
Karolina za tonnę
37.10
37.10
rąc pod uwagę rozmiar sprzedaży, rynek
Bilaus handlowy Polski jest jak wyżej Burma za tonnę
je dotąd omijały.
15.05
15.05
wchłonął
tę bawełnę w sposób uspokajający.
wspomnieliśmy w dalszym ciągą ujemny.
Rynek ryżu jest zadowalniający.
Sytuacja na południu jest tak mocną, jak moW miesiącu wrześniu wynosiło bowiem bierPoradnictwo zawodowe w Japonji.
że nigdy. Powiadają, że farmerzy są na wiele
ne saldo bilansu handlowego 13.403.000 zł.,
J A J A:
szyi. ang.
lat
w
najlepszej
finansowej
pozycji.
Według
czyli 7.778.000 fr. złotych albowiem we wrze·
Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrz
za wielką setkę (120 sztuk)
20
21
wiadomości kablowych, sytuacja obecna na.
śniu przywieziono ogółem 346.144 tonny warnych stworzyło niedawno centralne biuro dla
Korzystna pogoda jesienna przeszkodziła w ubiepołudniu
jest,
przy
dobrym
poipycie,
zdumietości 218.598.000 zł. (126.865.000 fr. złołych)
poradnictwa zawodowego, widząc w tem śra.
wywiezióno zaś 1.651.269 tonn wartości głym tygodniu zwyżce cen, ale zapas stopniowo się wająco korzystna, gdyż podstawa na rynku dek wzmożenia wydajności pracy oraz zwal205.195.000 zł. (119.087.000 fr. złotych). W po- zmniejsza i 17 października cena hurtowa najlepszych jest wysoka, a import mały. W konsekwen- czenia bezrobocia. Próby racjonalnego zorrównaniu z danemi za sierpień wartość świeżych jaj podniosła się do jednej gwi.neji za 120 cji zapasy lokalne zmniejszają się stale. Po- ganizowania poradnictwa przeprowadzane
łudni~ przeniosło bardzo mało bawełny z oprzywozu spadła o 2.997.000 zł., równocze- sztuk.
były już dawniej w mniejszym zakresie. Obec
statniego sezonu i, praktyczni.ie mówiąc, ma
śnie jednak zmniejszyła si~ również o ponie
nowoutworzone biuro rozporządzać bę
azyl. ang.
CUKIER BURAKOWY:
niewiele więcej do sprzedania, jak tylko nodobną sumę wartość wywozu.
dzie
rocznie budżetem 150.000 yenów, co mu
kry;ztał za cent.nar (bez podatku)
15
15
we zbiory. Wobec rozmiarów zapotrzebopozwoli na rozwinięcie szeroko zakreślonej
Dolary notowano w tygodniu sprawozdawZapas wynosi 5.084.000 cetnMów, wobec 7.346.000
wania Stanów Zjednoczonych, niewiele poczym oficjalnie 8.88, dewizy na New-York cetn. w roku ubiegłym.
zostaje do sprzedaży reszcie świata. Kon- działalności.
8.90. Bank Polski płacił za dolary 8.86 (więk
swncja we wrześniu Stanów Zjednoczonych
sze odcinki) i 8.85 (drobne) za dewizy zaś
ż EL A Z O (lue):
&zyL ana.
Zagadnienie bieli ołowiu,
cyła bardzo znaczną, bo wynosiła 627 .OOO
8.88. Transakcje kablem na New-York prze- Nr. 1 za tonQę
70
70
bel. Jestto wprawdzie mniejsza cyfra, niż w
prowadzano na 8.92. Przy zamianie gotówki Nr. 3 za tonnę
Od początku swego istnienia Międzym1.
67l/2
67l/2
sierpniu (633.000 bel), to jednak dzienna konna kabel dopłacano 3 i ćwierć, przy zmianie
rodowe
Biuro Pracy walczy z używa·
Sprzedaż żelaza lanego jest ożywiona.
sumcja była obecnie znacznie większą, niż w
czeków na kabel 2 promille. W obrotach
sierpniu, gdyż w tym miesią1:u wynosiła niem bieli ołowiu w przemyśle malarskim
CY N Jts
funty ang.
prywatnych utrzymywały się dolary na po25.300 bel, podczas gdy we wrześniu osiągnę ze względu na . szkodliwy wpływ te,'
ziomie 8.89 w żądaniu a 8.883 /.i w płaceniu Płyty a:a ton.nę
go produktu na zdrowie pracowników malar·
36.05
. 36.05
ła 26.700 bel. Konsumcja reszty świata zda26.10
27.10
Dewjzy europejskie naogół większych Sztaby za tonnę
je się postępować żwawo naprzód, ale nie skich; w roku 1921 uchwalony został projekt
Zapasy cynku w Ameryce są znaczne. Z powodu
zmian nie ujawniły. Zwyżkowała jedynie Homożna osiągnąć tak dokładnyd.t cyfr, jakich międzynarodowej konwencji silnie ograniczzt.
jącej stosowanie bieli ołowiu. Choć licznf'
landja, bardzo mocną tendencję miał w dal- tego wyjaśnia się pewna depre3ja na rynku.
dostarczają Stany Zjednoczone. Odbiór bapaństwa ratyfikowały tę konwencję, to jed~
szym ciągu Medjolan. Transakcje dewizami
wełny w Lancashire jest mniej więcej zgodny
CY N As
funty ang.
na Gdańsk przeprowadzono na 173.58, na
z konsumcją, a ta jest większa, tiiż w tym sa- nak walka ze stosowaniem tego produktu ni'.
270
267.10
Berlin na 212.91. Czerwońce sowieckie uległy Standard za tonnę
mym okresie ubiegłego roku. Również i od- jest jeszcze ukończona. Z tego powodu wyLikwidacja 1 począwszy od października, była znazniżce. Płacono za nie ostatnio tylko 4 dobiór na kontynencie jest wyższy w porówna- dało Międzynarodowe Biuro Pracy książkę
czna
zarówno
w
Anglji
jak
i
w
Stanach
Zjednoczolary. Główniejsze rachunki 4 wielkich ban.niu z przeszłym rokiem. Ta m1dwyżka nad zatytułowaną „Biel ołowiu" (la ceruse"), w
1
ków emisyjnych przedstawiały się na dzień nych. Podstawa jest obecnie lepszą, a cyna angielska rokiem ubiegłym pewnie nie b1ędzie trwała której zebrane zostały wszelkie materjały,
7 października następująco: F e d er a I Re- ulokowaną była po Ł 265 za gotówkę. Cena malaj- przez okres nieograniczony, a~e wystarc.ia dotyczące tego zagadnienia. W książce tej
s er v e B a n ks St. Z j e d n. A. P. (w tysiącach skiej cyny na rok 1928 przewidziana jest po L 260.
jako wskazówka zdrowej konsu;mcji w obec- nie ograniczono się do suchego przedstawiedolarów): Zapas złota 2.965.780, wkłady
nym sezonie. Pominąwszy mro4y, zbiory nie nia faktów, lecz dano szczegółowy historyczfunty ang.
OLOW:
2.360.380, obieg banknotów 1.717.050. Bank
· wzbudzają obecnie szczególnego zaintereso- ny opis walk, które od wieku ·niemal tocz~
Ołów za tonnę
22
221/2
wania. Zła pogoda. coprawda, może zredu- się między zwolennikami i przeciwnikami
A n gie 1ski (w funt. szterling.). Zapas złota .
stosowania tego produktu w przemyśle ma•
Twierdzą, eż produkcja ołowiu przekracza obe151.178.562, wkłady państwowe: i prywatne
kować jakość i ilość.
Jarskim.
130.856.803, ·obieg banknotów 136.989.220, cne zapotrzebowanie, wskutek czego rynek jest
M. S•
•
Bank Francuski (w tysiącach franków): słaby.
się

I
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.$tr. 10
Pan llisiński, który mieszka przy ulicy
System taki miałby ,tei swoje zalety, gdyż Nr. Nr. 75, urodził się w r. 1877, liczy lat 50,
od 25 lat jest żonaty, posiada sześcioro dzieposiadałby tylko dwa znaki liczbowe 1 i O i
przy pomocy tych dwuch znaków moglibyś- ci i zarabia rocznie 10.000 złotych, gdyby,
my wykonywać wszystkie operacje rachun- wszystkie te szi::zegóły musiał przedstawić
kowe i wyrażać wszystkie liczby. Zła stro- w systemie dwójkowym, musiałby napisać, że
na byłaby ta, że na wyrażenie nawet stosun- mieszka przy ul. Nr. Nr. 1.001.011, urodził
kowo małych wartości liczbowych potrzeb- się w roku 11,101,010.101, liczy sobie 10.100
ne byłyby cyfry wielomiejscowe, poniewa:.t lat, że biedaczyna żonaty jest już od 10.100
wartość miejsc w cyfrze zwiększałaby się_ lat, posiada 110 dzieci i zarabia rocznie batylko dwukrotnie od końca. Podstawowych 'I gatelkę 10,011,100,010.000 złotych. A jaki
musiałby zapłacić od tego dochodu podatek?
dziesię~ liczb .naszego systemu pisalibyśmy w
Dr T W
> •
'
·,
'. .
systemie dwóJkowym 11 10, 11, 100, 101, 110,
' ' ~111, 1000, 1001, 1010.

znalazł ślady takiego systemu u chińczyków.

Tajemniee eyf:r
roku na dwanaśeie mie....a dnia na. 24 godziny, podział
koła na 360 stopni

Tuziny, kopy,
sięey,

podział

· Nasz system liczbowy jest systemem dzie-

siątkowym i nazywa się tak dlatego, że za-

do wyrażania wszyst
kich wyników rachunkowych jest dziesięć.
Znamy i używamy w naszym systemie tylko
liczby od 1 do 9 i ponadto jeszcze zero. Z
tych dziewięciu liczb i zera możemy stworzyć dalsze liczby na określenie wszelkich
liczbowych wartości. Wartości liczbowe od
1 do 9 określamy przez proste jednorazowe
postawienie odpowiedniego znaku, zaś wszystkie wyższe wartości wyrażamy w ten sposób, że stawiamy kilka cyfr obok siebie, przy
czem każda z tych cyfr, oprócz swojej zasadniczej wartości, otrzymuje jeszcze wartość
zależną od miejsca jakie zajmuje w cyfrze.
tA_ ta ostatnia wartość stanowi zawsze wielokrotność dziesiątki. N. P. w cyfrze 34 ostatnie 4 posiada swoją zasadniczą wartość,
natomiast 3 posiada wartość dziesięć razy
większą, niż zasadnicza. Cyfra 34 przedstawia zatem rezultat następującego działania
rachunkowego: 3X10+4. Zaletą naszego systemu jest to właśnie, że możemy działanie
to przedstawić w prostszej i bardziej przyjrzystej formułce 34. Zalety systemu dziesiąt
kowego występują jeszcze wyraźniej przy
cyfrach wielkich. Weźmy np. cyfrę 98. 734.
W cyfrze tej liczba 9, stojąca na piątem miejscu od końca, przedstawia wartość 10.000 razy większą, niż zasadnicza, liczba 8 wartość
1000 razy większą, 7 sto razy większą, 3
dziesięć razy większą, niż zasadnicza. Tylko
4, pierwsza cyfra od końca wyrazu reprezentuje swoją istotną wartość. Cyfra powyższa
przedstawia nam w prostej i łatwej formie
sumę 9X10.000+8X1.000+7X100+3X10+4.
W ten sposób możemy liczyć w nieskoń
sadniczą liczbą, służącą

czoność, posługując się wyłącznie dziesięcio

ma podstawowemi cyframi i możemy przy
pomocy tych zasadniczych znaków arytmetycznych wyrazić każdą wielkość liczbową.
System nasz, jako dziesiątkowy, posługuje się
tylko dziesięcioma podstawowemi cyframi i
potrzebuje dziewięć znaków liczbowych od
1 do 9. Dziesiąty znak O - nie jest znakiem
liczbowym i sam w sobie nie oznacza żadnej
wartości. Używa się go do oznaczania wartości miejsca znaku liczbowego, z którym go
łączymy.

Uprzytomnijmy sobie, coby to było, gdybyśmy nie posiadali tak przejrzystego syste-

mu, przy którym wartość liczb określa się
Musielibyś
wartością miejsca danej cyfry.
my wówczas posiadać odrębne znaki nietylko dla liczb podstawowych od 1 do 9, ale dla
każdej liczby wogóle i dla każdej cyfry inną
nazwę. W takich warunkach wszelki rachunek, zwłaszcza większemi liczbami byłby
niemożliwy, bo wobec nieskończonej ilości
liczb zabrakłoby nam rychło słów na nazwę
dla każdej i rychło wyczerpana zostałaby
możliwość cyfrowego przedstawiania liczb.
Żaden umysł ludzki nie byłby w stanie ogarnąć tej potwornej różnorodności znaków i
nazw, jaka potrzebna byłaby do operacyj rachunkowych w ramach chociażby kilku tysięcy liczb. To też pomysł pomieszczema
nieskończonej ilości liczb w ramach kilku
zaledwie cyfr podstawowych, nazwać trzeba
najgenjalniejszym ludzkim pomysłem, gdyż
na nim oviera się •olbrzymia część całej kultury ludzkiej i ludzkość korzystać będzie z
niego tak długo, jak długo istnieć będzie.
Dlaczego właśnie dziesiątkę uczyniono
podstr.wową liczbą naszego systemu liczbowego? Bez wątpienia dlatego, że człowiek
posiada d ziesięć palców, które służyły mu w
poczs,tkach jego rozwoju arytmetycznego jako naturalna maszyna do rachowania. Na
swoich oalcach nauczył się rachować najpierw do dziesięciu, a gdy zmuszony był
tworzyć dalsze liczby, to z natury rzeczy musiał zaczynać od początku. Przez takie naturalne powtarzanie liczby swoich pal~ów i
mn ożenie tef liczby, sam z siebie wpadł na
pierwsze z::isady systemu dziesiątkowego.
Całkovvite wykształcenie tego systemu przypada j ~ dnak na okres znacznie późniejszy, na
okres dużego już rozwoju umysłowego ludzkoś ci.

..:eżefi jednak w ten sposób tłumaczymy
sobie powstanie systemu dziesiątkowego, to
musimy dojść do wniosku, że w tych warunkct.ch możliwem było również stworzenie i
rozwini ęcie systemu piątkowego. Człowiek
mó1 ł p::zecież do swoich potrzeb rachunkowych posłu giwać się palcami tylko jednej rę
ki. Liczyłby wówczas od 1 do 5 i zaczynał
na nowo. W ten sposób powstałby system
liczbowy z piątką jako liczbą podstawową,
który - chociaż w inny sposób - byłby tak
samo prostym i tak samo dość przejrzystym.
Nie mamy też podstaw, by chociaż na
chwilę wątpić, że system taki istniał. Liczba
6, którą my oznaczamy jednym znakiem,
przedstawiona sposobem rzymskim jest już

VI i składa się z piąt!d
Tak samo liczby następne
Vll i VIII. A więc już po piątej liczbie zaczyna się powtarzanie, co niewątpliwie uważać
należy za pozostałość dawnego systemu piąt
1 kowego.
U starożytnych greków rachowanie nazy- Osyp
wało się „pempazein", co z pochodzenia i
pierwotnego znaczenia oznacza „piątkowa
nie". I to także wskazuje, że był czas, gdy
palce jednej ręki wystarczyły na zaspokojenie arytmetycz9ych potrzeb człowieka.
W Śród znaków cyfrow)'t:h rzymian i greków
Wykrzykniki te mógł tyllio t'en zro'2\Unłe'6
Tyle rzodkwi, cebuli, czosnku nie zjadł w
nie spotykamy zera, co także wskazuje na to, • swojem życiu żaden żyd w miasteczku Z., ile I kto wiedział, że Herszko nigdy w życiu nie
1
iż system dziesiątkowy u tych narodów pozjadł Herszko Silberg. Był to już człowiek I pomyślał o tem, aby chodniki .i ście~i . 1:>.Ytr
wstał w drodze ewolucji z innego systemu.
„ ;ff' . i ) . . ~- ) J
Zdawało się, że śmierć nawet za- czyste.
wiekowy.
Gdybyśmy dzisiaj chcieli stosować~ystem
,.,
, ,
czytał dalej:
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puc
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a
dawno,
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głośno
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bożnicy
w
wszych czterech znaków, t. j. 1, 2, 3 i 4 oraz
dwuch metrów.„"
znaku O na określenie wartości miejsca. Li- Bożą, tak gwałtownie krzyczy w modlitew- kości
Poczekaj„. - przerwał dziadek że z pewnością słyszeli go
zachwycie,
nym
czba 5 musiałaby już być wyrażona dwoma
·
~
„takowy?"
hajst
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wszyscy
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w
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pisalibyśmy
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·
plac.
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To
tego.
z
się
ciesząc
wyznawcy,
gobojni
Wartość miejsc od końca w każdej cyfrze
- Uhm„. - zrozumiał stary, a potem 'do•
Było się z czego cieszyć. Przedewszystzwiększałaby się pięciokrotnie. Cyfra nprz.
21 oznaczałaby 2XS+1, czyli jedenaście, a kiem dlatego, że sam Herszko w tałesie, ze dał: nu, nu, uśmiechnął się i kazał czytać rui;
~'
dodawanie 3+3=6 w systemie piątkowym *rzynką zapowiedzi na czole, z· długą roz- 1 lej.
byłóf
nie
regulaminie
tym
w
tam
Czego
!
jak
wyglądał
sam
brodą,
białą
czochraną,
pisałoby się 3+3=11. Należy nie zapominać,
nie pytając
j że wartość liczbowa cyfr pozostaje oczywi- starozakonny patryarcha, a następnie, że od ( Dawniej każda żydówka suszyła,
i po-·
piernaty
swoje
pozwolenie,
o
nikogo
miał
żyły,
nie
już
które
żon,
dwuch
swoich
ście i przy systemie piątkowym taką sama,
od
oknach
na
płocie,
na
parkanie,
na
duszki
dziesięc:u
liczby
tej
z
a
dzieci,
osiemnaścioro
jak przy systemie dziesiątkowym tylko na
innych synów. Wszyscy oni żyli i mnożyli się we- ulicy, a teraz regulamin zabraniał tego! Ja.1
się
wyrażenie tej wartości używa
znaków. 3+3 zawsze równać się będzie dług zapowiedzi bożych, że już dawno stracił kiem prawem1 Chodniki i ścieki mają być
szescm. W systemie dziesiątkowym dla rachunek swoich wnuków, prawnuków i pra- 1 oczyszczone - czy to kto słyszał kiedy?•
Z okien i balkonów nie wolno spluwać Mi
liczby sześć mamy znak 6, a w systemie prawnuków.
ulicę - oj, wajl Kiedy deszcz może padać;
stajak
nich,
o
myśleć
nawet
już
Przestał
piątkowym sz.eść wyrażamy przy pomocy cy1
dlaczego nie można plunąć? Zabrania się'
wyproiwiat
w
młode
już
który
wróbel,
ry
fry 11 (1XS+1).
1
Możliwe są, i niewątpliwie istniały także, I wadził. Wreszcie i to było rzeczą nie małą, 1 zdechłe kury i koty wyrzucać na śmietnisko'
i inne systemy liczbowe, niż piątkowy i dzie- ze Herszko należał do najmajętniejszych o- - czy to kto widział kiedy? Cóż z nimi ro~
·
I siątkowy. Jeżeli człowiek do dziesięciu pal- bywateli miasta: posiadał pięć wielkich ka- I bić? W pokoju trzymać, czy co?
1 ców u rąk dodał także dziesięć palców u
'Ale najbardziej gniewał Herszlia § 68, te'
mienie, które każdy mógł widzieć i dużo go- j
nóg, to otrzymał dwadzieścia podstawowych tówki, której 1udzie nie oglądali, chociaż ona na śmiecie należy mieć skrzynię odporną na!
liczb i dopiero od dwudziestki zaczynał po- była z pewnością i przynosiła wielkie procen ogień i że należy ją jaknajczęściej wypróż
ty, nieraz o wiele większe, niż pozwalało pra l niać. Paragraf ten Komisarz podkreślił czerwtarzać. System z dwudziestką jako liczbą
wo. Taki człowiek raduje ludzi na ziemi l wonym ołówkiem. Chociaż Herszko i tym
podstawową znajdujemy u bardzo licznych
ludów. Doprowadzony do najwyższego roz- przodków swoich w niebie, podtrzymując raizem rzucił urągliwie: nu, nu, ale widać było, że dusza jego zatrwożyła się. Ale na
woju został przez Azteków, pierwotnych - chwałę Izraela na wieki wieków.
mieszkańców Meksyku. W językach szere. Pobożne i ciche życie tego sprawiedliwe- chwilkę tylko, bo gdy rzucił okiem na cugu narodów znajdujemy specjalne słowa dla go człowieka byłoby się może tak samo cicho I chnące śmietnisko, postanowił stanowczo nie
wyrażenia.liczb 20, 400, 800 itp. Nawet u
zakończyło, gdyby nie zakłócił spokoju komi f wywozić go, choćby dlatego, aby nie wydaniektórych narodów europejskich natrafiamy s.a rz Starostwa, który, przyjechawszy Bóg i wać bez potrzeby kilka złotych, a m.oże i wię
na ślady takiego systemu. W języku fran- wie skąd, zamieszkał w jego domu.
.
I cej.
cuskim liczba 80 nazywa się quatre-vingt,
zmartwień.
Herszliowych
początek
był
Taki
I
swojem
w
urządził
Ledwie się jako tako
czyli cztery razy dwadzieścia, a w języku sta- mieszkaniu, zaraz zażądał od Herszka, aby ł Rozpoczynał się on powoli, a skończył się do
rofrancuskim jest jeszcze więcej takich śla z dziedzińca uprzątnął kupę śmieci, gdyż po- ! dwuch tygodni. Po dwuch dniach już komidów (six-vingt, quinze-vingt itd.) Także i w wiada, że wstrętny zapach uniemożliwia mu 1 sarz zakomunikował Silbergowi bardzo stą-,
języku duńskim są ślady systemu dwudziestotwarcie okien. Herszko obiecał, ale miesiąc nowcoo i jak na takiego poważnego obywa;.
kowego.
szc~ę~li~i': minaJ,, a Herszko ani myślał usu: I tela .zup:!nie ni~ delika~nie, ~e jeż~li śmiec!,
Językoznawstwo dostarcza nam obfitego
wac sm1ec1. Pomeważ panowały chłody 1 z dz1edzmca me usunie w JaknaJkrótszym
materjału, pozwalającego nam poznać wieczasie, uczyni to magistrat na jego rachunek,'
padały deszcze, komisarz nie otwierał okien
le etapów rozwoju systemu liczbowego, któ- wychodzących na podwórze i nie odczuwał bo w domu Silberga może wybuchnąć cholery w systemie dziesiątkowym doszedł do wtrętneg·o zapachu. Ale po deszczach przy- ra, nie z nad Gangesu, ale z nad Dniestru,1
swej doskonałości. W systemie dwudziestko- J grzało słońce i komisarz przysłał Herszkowi zawsze jednak taka sama jaJ.< azjatycka. Na
wym 3X8=14 byłoby cyfrowo ' najzupełniej I „Regulamin czystości i porządku miasta".
wspomnienie cholery Herszko złośliwie splupoprawne, bowiem wartość miejsc od końca 1
Herszko mieszkał w oficynie tego samego nął i odpowiedział komisarzowi, że jeżeli jest.
cyfry zwiększałaby się dwudziestokrotnie, I domu, przerobionej ·ze starej szopy. Nieda- tak wielkim panem, to niech sobie własny
czyli cyfra 14 oznaczałaby w rzeczywistości ' leko jego okien, tuż prawie przed progiem dom wybuduje, a od niego wyniesie się, choć- '
dwadzieściacztery (1 X20+4).
mieszkania był ów śmietnik, który tak niepo l by zaraz. Herszko niema zamiaru zmuszać
Jest bardzo łatwo wyrażać liczby naszy- koił Komisarza. Przy samym progu była ła- I go do mieszkania rok cały.
_
mi znakami w systemie piątkowym i dwu- ' weczka, na której Herszko godzinami całemi
Herszko powiedział to tali stanowczyin
dziestkowym i wogóle we wszelkich innych przesiadywał i z przyjemnością przypatrywał tonem, że komisarz ani słówka nie odpowie-'
systemach. Czytelnik, który, biorąc pod u- się tej kupie nieużytków, która dotychczas dział i milcząco opuścił towarzystwo HerszI wagę poczynione wyżej objaśnienia, zechce nikomu spokoju nie mąciła. Czego tu nie 1 ka. Tego samego dnia zjawił się w domu
; uczynić kilka t11kich prób, bardzo szybko na- ' yłol śmieci od kilku lat gromadziły się. Herszka policjant z magistratu i uprzejmie
! bierze w tern wprawy, i może przekonać się, Były tu czerepy różne, popiół, szkło, okraw- prosił go, by śmiecie wywiózł. Herszko nlc
! że zabawa liczbami ma także swoje powaby I
ki papieru, słoma, węgiel, zdechłe myszy i na to nie odpowiedział.
i to może w większym stopniu, niż jakakol- l
szczury, pi7r~e z ,k~ zjedzo?ych na szabas, I · Po trzech dniach otrzymał nakaz zapła·
wiek inna rozrywka.
skorupy z J~J,. kosc1, odpadki kuchenne, ~o- li cenia kary dwuch złotych za nieposłuszeń
:
Systemy piątkowy, dziesiątkowy i dwu- da:t~ trze~1k1, brudne szmaty - słowem, stwo; Herszko nie zapłacił. We dwa dni
dziestkowy można uważać za systemy natu- mow1ąc krotko, w.szystko co było przezna- pótniej sam burmistrz dr. Katzenelenbogen
ralne, gdyż wywodzą się od naturalnych or. . ' spotkawszy Herszka na rynku wyjaśnił mu, że
1 ganów człowieka. Ale istniały także syste- czone na wyrzuce.me. , . .
t niebezpiecznie jest zadzierać ze Starostwem;
st~
.rozgrzało
smiecte
przegm.łe
to
Gdy
! my inne, których powstanie w tak naturalny l
Hersz~~ n~ły.kał się teg? po~.ietrza, z:isyp1~ł nie należy i ze względu na niego dawać pusposób wytłumaczyć ni.e można. Istniał np. I spoko1~~'; ~ mgdy w mm .me .obudz~ła się wodu do zaczepki i wciągać w tę aferę burktó- i c~ęć po!sc1a do ogrodu, tu~ z~ 1ego m~es~ka- mistrza. Przecież burmistrz sam z własnej
1 system jedenastkowy i dwunastkowy,
rych ślady znajdujemy w wielu językach, a mem lezącego, pełnego bu1ne1 trawy t _I?I~k- woli nie naciska na nikGgo ażeby się trzymać
m. in. w języku niemieckim, w słowach nych drzew owoco":ych. _Tu, na tym s~1et.- regulaminu, ale kiedy komisarz Starostwa
„dutzend" (polskie słowo tuzin pochodzi z mku o~ pat;z~ł ong1s na. slub swoich dztect, nalega, trzeba się zastosować.
niemieckiego} oraz „Rute" (pręt), z l~tórych
Po tej radzie Herszko uspokoił się nieco
pierwsze ozn(l.lcza dwanaście, a drugie miarę tu bawiły ,st~ 1ego wn1:k1, tu ąrzeb~ły kury, I
1 cw1erkały wroble :- t ~n zył z. tern ; i pod wieczór zapukał do mieszkania komis~akał~
l
dwunastu stóp' f.>O dwandcie cali.
I sarza, pragnąc się z nim widzieć. KQmisarz
System dwunastkowy używany był przez l ~techluistwem, ,P;zyzwy~z~tł st~ ~o Imego,
zapytał sucho: czego sobie tyczy?"
było
c1emnosc1.
t
nory
swo1e1
do
kret
1ak
I
ulud
gdy
kapłanów babilońskich, podczas
".
.
dobrze.
bardzo
tem
z
mu
- Pame komisarz - rozpoczął Herszko
żywał systemu dziesiątkowego. To zabez- I
Teraz komisarz zawziął się widocznie na polsko _ żydowskim akcentem, który się napieczało tajemnicę wiedzy kapłańskiej. Kaspokój, przypominając mu nieporządki. śladować w żaden sposób nie da - dlaczego
jego
dwunastsystem
płani babilońscy rozszerzyli
kowy do sze6ćdziesięciu podstawowych liczb Herszko zawołał swego wnuka gimnazjalistę pan na mnie „brojges?" Co panu szkodzi
i stworzyli s/ystem sześćdziesiętny. Ten sy-· - syn mieszkał razem z ojcem - i kazał mu ten śmiecie? Za co mnie pan pn.eśladuje?
Komisarz spojrzał na Herszka spokoinie,
stem wywarł olbrzymi wpływ na cały rozwóJ czytać regulamin. Usiedli obaj na ławeczce
odwrócił się i wyszedł. Herszko wpadł w
kulturalny lądzkości, gdyż astronomowie ba- naprzeciwko śmietnika.
1
taką furję, jak mu się oddawna nie zdarzyło.
Wnuk czytał:
bilońscy posltugiwali się nim do swoich mtt„Każdy właściciel realności obowiązany Zatrząsł się ze złości i począł krzyczeć.
tematycznycih obliczań. Od ni::h i z tego sy_ Co pan komisarz sobie myszli? Ja
stemu pochodzi podział koła na 6X60 stopni, jest starać się codziennie o zamiatanie cho-1
podział dnia na 24 godzin, roku na 12 miemam dwuch synów adwokaty, wnuk jest prodników i ścieku.„"
sięcy~
fesorem w gimnazji, drugi jest lekarzem, dru- Wusy dus „ściek?"
Możliwy( byłby nawit system dwójkowy, a
j gi ma swoją wiesz.„ ja mam większy majątek
Wnuk wyjaśnił.
1
· filozof i mat/ematyk Leibnitz sądził nawet, że
- A zoj.„ nu, nul - zauważył Herszko. niż pan„ ..
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„PRAWDA" z dnia ·30 · października 1927 r.

Nr. 44

Po tych słowach komisarz odwrócił się i
Herszka za drzwi. Był t<\ już drugi
i trzeci akt tragedii. Herszko z oburzenia
nie spał całą noc.
Na drugi dzień wyjechał do syna adwokata, mieszkającego w sąsiednim miasteczku. Nie byłby może pojechał, gdyby nie tra!
fila się tania okazja: m6gł na czwartego przy
siąść się do fiakra, w któryc.h już siedziało
trzech znajomych. Chciał się poradzić syna,
w jaki sposób pozbyć się komisarza. Toż to
prawdziwe nieszczęście z takim lokatorem.„
Wróciwszy do domu, ledwie stanął na podwórzu - nie poznał go. Po wielkiem śmie
tnisku pozostało tylko mokre miejsce, prawda, że także cuchnące, ale czyste, zupełnie
czyste.„ Herszko przeląkł się. Co to się

wyrzucił

stało?

W domu opowiedziano mu, że magistrat
przysłał wóz i że śmiecie wywożono przez
cały dzień na koszt Herszka. Wkrótce potern policjant przyniósł rachunek za furmankę na 10 zł. z dodatkiem 5 zł. kary. Jeżeli
nie zapłaci, przyjdzie egzekutor. Daremniuteńko wyrwano mu z kieszeni 15 zł. i jakby
na śmiecie wyrzucono. Herszko był tak poiryto\>'..:any, że tego dnia nietylko kury jet<·
nie chciał, ale nawet na cebulę nie spojrzał.
Siedział w pokoju i nie mówił do nikogo.
Nikt się nie dowiedział jaką mu radę dał
syn adwokat. Tak, czy inaczej, komisarz
postawił na swojem, a wyrzucić go nie było
sposobu, bo płacił regularnie. Trzymajże takiego wroga w swoim domu i patrz na :iiego
codziennie! W duszy Herszka kipiała 7.łość,
ciągle chodził zagniewany, burczał na wszystkich i nigdzie nie mógł znaleźć ani rady ani
uspokojenia. W strząśnięty moralnie, poło
żył się do łóżka i zasnął, to mu trochę ulżyło.
'.Ale na dziedziniec nie wyszedł, nie miał odwagi.
Dopiero na drugi dzień w południe wyszedł z pokoju i usiadł . na ławeczce, aby na
słońcu rozgrzać trochę stare kości. Słońce
nie gl'zało, ale paliło dosłownie i już wys'.:!szyło zupełnie to miejsce gdzie był śmietnik,

poprzedniego starania slę o „agrement" dla nich lub obrad perfodycznych. Są więc sesje budżetowe, wio•
poprostu mianufe się konsulami ob;rwateli tego pań senne, jesienne i t. p.
stwa, w którym mają urzędować. Jednak przed roz3) Jedna z księgarń w nfemieckiem mieście
poczęciem urzędowania muszą uzyskać od głowy
Gotha wydaje od bardzo dawna co roku kalendarz,
państwa exequatur.
w którym zamieszczone są rodowody rodzin szla2) Kadencją nazywamy cały okres czasu, na jaki checkich utytułowanych wszystkich państw. Kalenwybrane zostało jakieś ciało, np. sejm, rada miejska, darz ten nazywa się almanachem gotajskim i cieszy
rada · zarządzająca spółki akcyjnej i t. p. Sesją nazy· ! się sławą najlepszego i bezwzględnie miarodajnego
wa się czas trwania obrad w pewnej sprawie, lub I informatora w sprawach rodowodowych aryst~
przewidziany przez regulamin .danego ciała okres . kracji.
---

tylko ciemnoszafirowa plama po niem pozostała. Herszko spojrzał na to miejsce i uczuł
taką pustkę w duszy, jak gdyby nietylko na
podwórzu, ale dokoła niego była taka pustynia, jak ta, po której niegdyś Mojżesz błąkał
·
się ź Żydami...
Tyle lat oglądał malowniczą różnorod
ność śmietnika, kiedy wyrzucono blaszany
samowar, którego resztki sterczały tylko,
kiedy zdarły się kalosze wnuka, leżące koło
samowąru, kiedy zginęła kura, leżąca pod
parkanem, którą pies niedojedzoną zostawił... Tyle lat oddychał tern świeżem powie
trzem śmietnika, które mu widocznie, na
przekór wszelkiej higjenie, na zdrowie służy
ło i naraz z podwórza zrobiła się plli!tynia ·
usunięto śmiecie.
Nie mógł się patrzyć na takie puste miejsce i wrócił do izby„. Stracił zupełnie apetyt, kręcił się po pokoju jak dziad bezsilny.
! Stracił zupełnie humor, chociaż napozór ni.
czego mu nie brakło.
j'
Nazajutrz rano, przed wschodem słońca,
w mieszkaniu Herszka usłyszano nagle krzyk
wielki. Zbudzona w całym domu służba,
' wybiegła na dziedziniec i dowiedziała się,
l że Herszko Silberg nie żyje. Odszedł nieboj rak w .te kraje, gdzie niema wrogów-komisa· rzy, gdzie śmiecie żydowskie, jeśli jest, może
sobie leżeć spokojnie na pociechę narodu
izraelskiego, gdzie niema żadnych regulaminów, nie karzą za bylejakie drobnostki,
gdzie słowem - dobrze. Nie mógł przeżyć
stary Silberg tak wielkiego zmartwienia, tak
wielkiej zmiany w swojem życiu. Usunięto
mu z przed oczu jego śmietnik, nie przeżył
tej przykrości...
Powiadają wprawdzie, że śmierć szuka
przyczyny, ale nie byłoby chyba na tamtym
ażeby,
adwokatów,
świecie żydowskich
mszcząc się za śmierć takiego sprawiedliwego człowieka, jak Silberg, nie zemścili się na
komisarzu po śmierci.
Jeszcze on za swoje zbrodnie odpokutuje.„

I
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WRAZ. Z~ STATYSTYKĄ Ż'(CIA WSPÓŁCZESNEGO

Wydanie Il, powiększone
wykres ew,. 45 ta bile st.aty;stycznych, 352 strony druku,

&& map

papier bezdrzewny.
Część
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„
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I: Ogólne warunki

życia

zwierzęca.

„Prawdy" w
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prasy.
pierwszorzędnego ma · erjału

ekonomicznego.

·P?dręcznik jednej z najciekawszych dla nas dzisl.aJ gałęzi
Mys'I N;" npodległa".
• .wiedzy. Wart, aby treśt jego stała slą własnoś~1ą umy~

słową

ka!dego obywai e la. Może to nastąpić tern łatwiej, że forma jest bardzo poprawna,
.
•
I miła.

należy

wysyłać

Piotrkowska 85 lub

wpłacać

do P. K. O. na konto 63,353.
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Praktyki

:i ru°;zce~:
krewni poszukuje technik. Łaskawe oferty pod
"Technik" do adm1mstr.
„Prawdy".
1

ł pościeli przyjmie
czasową pracę w domach
prywatnych. Może wyna prowincją.
jechać
do admin.
Zgłoszenie

lizny

.Prawdy" pod nSzwacz·

ka".

warszawskiego. przyjmie
lektorki, panny
do towarzystwa lub wy·
chowawczyni do dzieci.
Zgłoszenia pod „Studentka" do adm. "Prawdy".

I

I·KorespondencJe

Kolporteróro

budocolanv

WJGhOWIWGI

do dwunastoletniego
ch1opca poszukiwany.
Wymagane kwalifikacje
do nauczanie w . zakresie
programu gimnazjalnego.
Posada na prowincji.
Zgłoszenia pod „Wycho·
wawca" do adm. „Praw·
dy".

nie. Możliwy jest do o·
slągniącia dobry zarobek.
Ogłoszenia z podaniem
adresu do administracji
.Prawdy" pod .Duży o·

wej dzielnicy do sprzedania. Zgłoszenia poważnych reflektantów pod
adresem:Katowice,poste
~~t~nte, Henryk wo11.

I Dgrndniil ~~ ~~~~~
I

I

brót'~·

Cetielnlaifabruka

wyro bów betonowych w
okolicy Siedlec na ko·
rzystnych warunkach do
sprzedania. 10 mórg nie·
wyzyskanego terenu.
Zgłoszenia Józef Marei·

słuchacz
StU''ent„
DomSiwedlccez~sptoosctheorwelset
u

I 00.sy•JI

POCZł0"'2

może być ŻO•

t naty, poszukl·
wany do dworu na pro•
wlncji. Zgłoszenia do
administr. „Prawdy" pod
„Kielce".

1

w Katowicach w ruchli·

w
M il
ny do za- I
kładu dentystycznego I Nawiążę korespondencję
w Grudziądzu poszuki- j w celu wymiany marek
.
d
·
l
po I pocztowych . Posiadam
I wany. zg Ioszema
i ,,De n t ~.s ta" do adm. liczne. rzadkfe okazy.
Stanisław Langowski
„Prawdy ·
Lublint Kapucyńska 3.
0
ymna;
parowej w tartaku po·
I swkiwany. Posada na I owocowych poszukiwany
prowincji. Mieszkanie na PoS'ada do objęcia zaraz·
miejscu. Oferty z poda- Zgłoszenia z podaniem
niem referencji do adm. dotychczasowej pracy fa·
„!"'rawdy" pod „Mecha- l) chowej do adm. „Praw·
· dy" pod „Kresy".
nik".

'·oka)

il

s~~ze-

~~~~~i;·a~~~~::z~~ ~~i::

•

11iak

politrchnik~ warsza~:

I

u

I

na nazwisko Markus Blu·
menfeld w Zgierzu: Znalazca zechce złozyć je
w adm .• Prawdy".

BI ur a11· sI k a

. w zamiarze matrymonna w~ 1 po1a1nym nawiąże z panną 1 v
H ~ szuku1e siu·
lub wdową do lat 25 Il
chacz umwer. Warszaw·
ur.ządnik państwowy na
skiego. Przygotowuje
wyższem stanowisku na
prowincji. Zgłoszenia pod do matury. Wymagania
skromne. Zgłoszenie pod
Skarbowiec"' do adm
· 1 „~rawnik'~ ~.o admin is tra·
'i :Prawdy".
CJ „Prawdy .
· ·

I

'

si~biorstwa handlowego

i władam ' nawiążę z panną do lat
biegle językiem nlemiec· 26. Dzierżawi~ majątek
kim. Oferty pod "Sekre· ziemski na Pomorzu. Po·
tarka 2s• do f\dministr. sag pożądany celem nabycia d~lerżawy na wła·
·
- "" ~awdy".
sność. Łaskawe zgłosze·
·
pk~j.zeu- nia pod „Dzierżawca" do
adm. „Piawdy".
słuchacz praw U. Warsz.
Specjalność; przedmioty
z zakresu sześciu klas
gimnazjalnych. E. Urbań· do przedsiębiorstwa prze·
śki poste restante War·
mysłowego na prowincji
szawa I.
poszukiwana. Wymagana
biegłość w pisaniu na
(wychowaw~zy·
maszynie i znajomość
ni) poszuk1wa· p r a c buchalteryjnych.
na na prowincj~ do kil· ZgloS7enia pod „Biura·
kuietniego chłopca. Wy· listka" do adm. ,,Prawdy"
magane dobre śwlade·
ctwa i polecenia. Zgło·
szenia pod nBona" do
„Prawdy".
po·
daży · dewocjonalji
stenografuj~

Sprzedam;~~::~ Płac

Dobermana dwuletniego,
tresowanego. Zgłosze·
nia do admin. „Prawdy"
pod "Doberman".

-~ • '

s::~~~~~i ~~: IKorespondencie I Zgubiono ś;~~~~~fo~
Posady
siadam doble świadectwa w celu matrymonjalnym we l1I kat. dla przed·

Studentka u~f::~ Bona
posadę

•

•'

E

Szwaczka :~~ 1:~ Korepetyc1·1

: Nechanik ~ z

Książka ta ma wartość nietylko szkolną. Każdy człowiek, interesujący się życiem

gospodarczem, znajdzie wiele

Łodzi,

f**

;;

I

IV: Komunikacje i handel.
Program gospodarczy Polski.
Skorowidz nazw geograficznych.
Utel'atura w pię·ciu językach.
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l TB"hDl„k dentystycz· tł"r'!.ł ·1

gospodarczego.

Jl: Wytwórczość roślinna i
Ili: Górnictwo i przemysł.

ogłoszenia

Należytość

-------------------..
„-------------------------.-JAKÓB STEFAN CEZAK
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Handlowej w Zgierzu

**i*t* Mi

Cena jednorazowego ogłoszenia do 35 słów 3 złote - do 60 słów
5 złotych, za każde dalsze słowo 5 groszy.
Drobne ogłoszenia w „Prawdzie'' czytane są przez kilkanaście
tysiący ludzi we wszystkich miejscowościach Rzeczypospolitej i odnoszą
niewątpliwy skutek.
Oferty i ogłoszenia adresowane do administracji „Prawdy" są
niezwłocznie wysyłane do osób,· które nadały odnośne ogłoszenia.

żeli rząd danego państwa niema co do osoby kandydata żadnych zastrzeżeń, wówczas zawiadamia
rząd, który kandydata wysunął, ie jego przedstawi·
ciel będzie mile widziany. To wyrażenie zgody na
1) Co to jest „agrement" a co „exequatur"?
kandydaturę posła lub ambasadora przez rząd, przy
2) Jaka jest różnica między „sesją" a „kaden·
którym ten poseł ma rezydować, nazywa się w mo·
clą„?
dyplomatycznej „agrement".
,wie
3). Co to jest almanach gotajski?
„Bxeqnatui:" nazywa się zezwolenie głowy pań•
ODPOWIEDZI.
stwa, udzielane konsulom państw zagranicznych aa
1) Gdy jakieś państwo zamierza mianować swe- wykonywanie ich czynności. Zainstalowanie się pogo posła lub ambasadora w stolicy innego państwa, ' sła jednego państwa przy rządzie innego państwa
wówczas zwraca się do rządu tego państwa i przed- : wymaga „agrement" ze strony tego ostatniego pań·
stawia mu nazwisko kandydata na to stanowisko. Je- I stwa. Konsulów wysyła się do obcych państw bez

Państwowej Szkoły

Wffi&WM'WM '''df

Drobne ·ogłoszenia „Prawdy"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
nadesłane przez czytelników.

•
dyr.

Str. 1t

sklej poszukuje kondyCJ•
na wsi>. Specjalność ma·
tematyka fizy~a i chem·
ja. Zgłoszenia Warsza·
wa-Pol_ltechnlka St. Rut-1
kows)<1. ,

,
Ifrancuska
j

oszupk .
U}el
d
.
s~ałeJ POt>a Y naucztycie •
k1 w domu prywa nym .
W . d ·e i--na prowincj~
p:~~dz~ dobre świade~
Oferty do admin.
t
cp~=~dy '' pod „H. J. 26'".
·
"

iednopiętrowy z
11/2 morgi ogrodu w po·

bli:tu śródmieścia do
sprzedania. Jest wolne
mieszkanie. Reflektanci
zechcą podać adres d.?.
administracji „Prawdy

Ipara

pod „Okazja".

b
n

Oni,• wała·

chy 5
i 7 lat oraz powóz mało
.
używany do sprzedania
w Lodzi. Reflektanci ze.
chcą podać ad resy do
administr. „Prawdy" pod
„Zaprzęg".

--~~~~~-,--~~

Posadv· rzadcv Encyklopedia
w majątku ziemskim po·
szulrnje emeryt. kapitan
artylerji, nieżi;maty . Zglo·
szenia pod „K13pitan" do
administracji „Prawdy".

niemiecka Brockhausa,
wydanie skrócone, 2 ·to•
my, tanio do sprzedania.
Częstochowa, I f\łeja 10
Krukowski.

przystępna

Tygodnl.k Handlowuu.
N •

Ka.tdy intl!llgantny ' kupiec powinien tę ksią!kę
tern bardziej, że opracowana jest grun·
townira, aktualnie i stanowi doskonały podręcznik w praktycznem życiu kupleckiem.
H

.ee
oni
G
do wyc h, ale

przeczytać,

f:ila ~r.n.i 1~s'~an'sk1·u.

Mi~i~terstwo W..R. i O. P. zezw.olilo, aby powyższą

ks1ązką uzywać 1ako podręcznik w szkołach zawoksiążka ta potrzebna jest nietylko dla szkól, lecz i dla kaidego człowieka, kt6ry
chce si ę zwat inteligentem. Poseł sejmowy, mówca publiczny, literc:it i katdy społecznik
znajdą t u ta j bogaty materjał.
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Cena egzemplarza

zł

5,80.

Do nabycia we wszystkich księgarniach. Można również zamaw1ac u autora:
J. ST. C EZAt<, Zgierz. (Konto czekowe w P. K. O. Nr. 63.878).
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• wrzee i onowe, u ż ys~o we, cy li ndr o1e,
" automobilowe, turbinowe ·i transformatorowe
1

polecamy z naszego

Dzieło to, g runtown:e o.lleimujące sncyklopedycznie

całoślf przedmiotu, daje obraz ~tanu gospodarczego
główniejszych gal~zi światowej produkcji oraz międzynarodowej wymiany, ze szczególnem
uwzględnien i em obecnego s tanu gospodarczego Polski, uwydatnionego postępami na tern polu
w ciągu ostat nich !at. Doprowadzen ie danych statystycznych w tej pracy ai do ostatniej chwlll kompletnie za ro K 1926 i częścio wo nawet za I p6łrocze r. b. - czyni dzieło p. Cezaka
bardzo akt ualnem, mogącern służyć za bardzo dobre :!r6dło nafwa!nieJszych wladcmoścl
g ospodarczych, nietyiko w zakresie szkolnictwa zawodow ego, lecz w :i.akresie znacznie szer·
szym - c.la sfer p rz2mysłowych, h a ndlowych, dla !<'iamoltształcenia sią i t. p. Celowe uło·
ż en i e materjału według gałęzi przemy s łu, nie zaś krajów, rozrzucone wykresy, tabele i ilustracje,
oraz zw iqzły i bardzo dostępny styl ksl;ażki, jak również niewysoka cena książki ułatwiają
korzystanie z niej przez zainteresowanych.
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składu w Łodzi

KARPA TY" Sprzedaż produktów naftowych
Spółka

ODDZIAŁ

w

z ogr. por.

ŁODZI, ul.

\

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

----····-··----'"i!---·-·--·
Sprzed aż nafty, benzyny, olejów
smarowy~h i s pecj alnych.

\

pędnych,
14
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„PRAWDA" z dnia

Str. 12

WYDZIAŁ

Do Rejestru Handlowego Sędu Okręgowego w ł.odzi
działu A i B wniesiono ~tępujęce wpisy za Nr. Nr.
Nr. 11415/A. „Wojciech Matuszkiewicz". Sklep
Firma istnieje od 1925 roku. LMź, ul.
Wojciech MaWłaściciel
Nowo-Łagiewnicka 13.
tuszkiewicz, zamieszkały w Łodzi przy ulicy NowoŁagiewnickiej 13. Intercyzy nie zawarł.
„Moszek Knobel", Cukiernia.
Nr. 11416/A.
Firma i11tndeje od 1908 roku. Łódź, Plac Wolności
Nr. 11. Właściciel Moszek Knobel, za.mieszkały w
Intercyzy
Łodzi, przy ulicy Plac Wolności Nr. 11.
nie zawarł.
Nr. 11417/A. „Antoni Madajczyk". Sklep _spoFirma istnieje od 1921 roku.
żywc.zo-kolonjalny.
Właściciel Antoni MaŁódź, Zielona 13 (Bałuty).
dajczyk, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Zielonej
Nr. 13 (Bałuty). Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11418/A. „Stanisław Lodziński". Sklep spoFirma istnieje od 1919 roku.
żywc.zy i tytoniowy.
Właściciel Stanisław Lodziń
Łódź, Goplańska 17.
ski zamieszkały w Łodzi, przy ulicy Goplańskiej
•
I
Nr. 17. Intercyzy rue zawarł.
Nr. 11419/A. „Ignacy Ostrowski". Sklep kolonjalno-spożywczy, drobna galanterja, sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1923 roku.
Właściciel Ignacy Ostrowski,
Łódź, Łagiewnicka 23.
zamiesuały w Łodzi, przy ulicy Łagiewnickiej 23.
Intercyzy nie zawarł,
Nr. 11420/A. „Walerian Malanowski". Sklep
Firma istnieje od 1920 roku. Łódź, ul.
spożywczy.
Malanowski,
Właściciel Walerjan
Głowackiego 6.
zamieszkały w Łodzi pr.zy ulicy Głowackiego Nr. 6.
Intercyzy nie zawarł.

„ Antonina

Pawlaczyk". Sklep
i dystrybucja. Firma istnieje
od 1919 roku. Łódź, Łagiewnicka 48. Właścicielka
Antonina Pawlaczyk, zamieszkę.ły w Łodzi, przy ul.
Intercyzy nie zawarł.
Łagiewnicka 48.

kolonjalno-spożywczy

Nr. 11422/A. „Zofia Denys". Sklep spożywczy.
firma istnieje od 29 stycznia 1927 roku. Łódź, ul.
Sadowa 16. Właścicielka Zofja Denys, zamieszkała
w Łodzi przy ulicy Sadowej 16. Intercyzy nie za-

'

Nr. 11423/A. „Abram Makowski". Sprzedaż
bielizny i galanterji. Firma istnieje od 1 stycznia
1925 roku. Łódź, Nowomiejska 20. Właściciel
Abram-Icek Makowski, zam. w Łodzi, przy ulicy Za.
wadzkiej 23. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11424/A. „Mandel Lando". Sprzedaż manufaktury. Firma istnieje od 1 stycznia 1927 roku.
Nowoi;niejska 32. Właściciel Mendel-Majer
Łódź,
Lando, zamieszkały przy ulicy Nowomiejskiej w Ło
dzi. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11425/A. „Abram-Lajb Nowogród". Sprzeprzyborów zegarmistrzowskich, t:arówek. Firma
istnieje od 1907 roku. Łódź, Brzezińska 24. włazamieszkały w Ło
ściciel Abram-Łajb Nowogród,
dzi, przy ulicy Brzezińskiej Nr. 24. Intercyzy nie

W

· Nr: 11426/A. „Ita Ptasznik", Sklep gal_a ntetyjny i materjałów piśmiennych. Firma istnieje od
1908 roku. Łódź, Zgierska 7. Właścicielka lta Ptasznik, zamieszkała w Łodzi, przy ulicy Zgierskiej 7,
Intercyzy nie zawarła.
Nr. 11427/A. 1 Tomasz Matuszkiewicz". Sklep
spożywczy. Firma lstnieje od 1906 roku. Łótlź, ul.
Kielma 41. Właściciel Tomasz Matuszkiewicz, zaIntercymieszkały w Łodzi, przy ulicy Kielma 41.
zy nie zawarł.
„ldesa Kohn". Sprzedaż artykułów spożywczych. Firma istnieje od 1 styci!fiia 1926
roku. Łódź, Zawiszy 7, Właścicielka !desa Kohn,
Interzamieszkała w Łodzi, przy ulicy Zawiszy 7.
cyzy nie zawarła.
Nr. 11428/A.

„Bronisław , Kaźmierkiewicz".
Nr. 11429/A.
Sklep kolonjalno-galanteryjny i sprzedaż wyr.obów
tytoniowych. Firma istnieje od 1900 roku. Łódź, · ul.
Właścicielka Bronisława Kaźmier
Brzezińska 40.
kiewicz zamieszkała w Łodzi, przy ulicy Brzezińskiej 40.' Intercyzy nie zawarła.

Sklep tytoStanisław Olczak".
Nr. 11430/A.
niowy. Firma istnl~je od l'l sierpnia 1927 r. Łódź,
Zgierska 66. Właściciel Stanisław Olczak , zamieIntercyzy
szkały w Łodzi, przy ulicy Zgierskie; 66.
nie zawarł.
„Julian Paluszkiewicz", Skup
Nr. 11431/A.
Firma istnieje od 1 października 1926 roku.
świń.
Właściciel Juljan PaluszkieŁ/)dź, Spacerowa 10.
wicz, zamieszkały przy ulicy Spacerowej 10 w Ło
r'lzi. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11432/A. „Abe Najman". Sprzedaż warzywa i owoców. Firma istnieje od 1897 roku. Łódź,
Właściciel Abe Najman, zamieŁagiewnicka 1/5.
szkały w Łodzi, przy ulicy Brzezińskiej 20. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11433/A. „Icek Ofenbach". Sprzedaż mię
sa i odpadków bydlęcych. Firma istnieje od 1900 r.
Właściciel Icek Ofenbach, zaŁódź, Młynarska 20.
mieszkały w Łodzi, przy ulicy Młynarskiej Nr. 20.
Intercyzy nie zawarł.

materjałów piśmiennych.

I

Nr. 11435/A. „Henoch Gotlibowski". Sprzedaż
przyborów elektrycznych i lamp własnego wyrobu.
Firma istnieje od 1 stycznia 1927 roku. Łódź, ul.
Zgierska 30a. Właściciel Henoch Gotlibowski, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 30a. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11436/A. „Jan Wal~nta". Zakład elektrotechnic-zny. Firma istnieje od 15 wrze ' !lia 1927 r.
Właścici"el Jan Walenta, zamieszŁódź, Kątna 52.
kały w Łodzi przy · ulicy ~ątnej Nr. 52. Intercyzy nie
zawarł.

„
Redaktor

„
wydawcai

Zielina.

Nr. 11449/A. „Stanisław Pintera". Sklep tytoniowy i sprzedaż artykułów spożyw-czych. Firma istnieje od 1925 r. Łódź, Łagiewnicka 39. Właściciel
Stanisław Pintera, zam. w Łodzi przy ul. Łagiewni·
ckiej 39. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11450/A. ,,Jankiel Nirenberg". Wyrób
swetrów. Firma istnieje od 1918 r. Łódź•
Nowomiejska 19. Właściciel, Jankiel Nirenberg, zam.
w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5. Intercyzy nie za.

I

sprzedaż

!

wa.rł.

„Józefa Marciniak". Sprzedaż artytuniowych i gala.nterji. Firma istnieje od 1905 r. Łódź, Brzezińska 70. Właściprzy ulicy
1 ci elka J óz~a Marciniak, zam. w Łodzi
· Brzezińskiej 70. Intercyzy nie zawaTła.
Nr. 11451/A.

tykułów spożywczych,

I
!

i

!

!

1

I
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STAN

na

Kasa I sumy do dyspozycji:
.
.
.
.
a) gotowizn.a w kasie
t>) pozostałość w Banku Polskim 1 P. K. O.
w Banku Gospodarstwa Kr.
c;
"
Kupony
Waluty zagraniczne:
a) banknoty i monety
b) czekt i ·przekazy .
• <
Papiery wartościowe · własne:
a) papiery pzi·ństwowe
'
b) listy zastawne
c) obligacje
d) akcje
.. . .
.
Udzii3ły I llkcje w przedsiębiorstwach konsorc.
Papiery wartosclowe ustawowego kapitału zapasowego .
Banki „Loro":
'
a) Krajowe
'
b) zagraniczne
• •
'
Banki .Nostro":
a) krajowe.
b) zagramczne ·
Weksle zd:yskontowane:
a) krajowe
•
,
.
b) zagraniczne .
Rachun.ki bieżąc.e (saiJa debetowe):
a) zabezpieczone:
.
•
1) pa Jierami wartościowymi •
2) wekslami z 2 podpisami 1 ll!otami gwaranc:yjnem1
.
3) hipoteką .
4) t.,warami i listami przewozowymi
b) nielabezpiectone
Pożyczki termin , we

.
. .

. .
. . .. .
.. .. .. ..
.

.. .

. .
. .

..

.

. . . .. ..
. - ..
ł

..

Ruchomości
Nieruchomości

.

.
.
Koszty Handlowe .
f\dminlstracja Nieruchomości
Sumy przechodnie

689,771.32
415,562 93
1,551.84
786,124.80
5,072.24
4,397;67
86,990.42
311,703.36
160.C02 43

-

419,194.68
1.224,225.58
I ,~63,959.18

STAN BIERNY.

1927 r.

.. .. .• . .• • . 1,000,000.30,000... .. .•• ..• • 1,200,000.139,040.terminowe
.. .. .. .. 5,152,878.20
3,777,711.68
•
.
.
b> a vista .
(salda kredytowe) .
Rachunki
.
..
Inkasowe •
. . . . ..
Kapitały własne:
a) zakładowy

.

e

b) zapasowy
•
.
c) Inne rezerwy
d) fun :ius z amortyzacyjny

l. 106,886.09
306.04

2,36.9,040.-

ą)

791,197.04

9,337,202.92
2,521,447.30
32 1,1':18.25
164,659.29

Redyskonto weksli:
· a) w kraju:
w Banku Polskim
u innych

563,093.93
48,124.64

1,643,420.26
8,666,707.36

..
...
.

,

..

..
..

..
...
.

1,296, 147.38
615,929.62
694,880.-

2,606,957.-

291,233.69
106,977.65

398,211.34

23,423.28
9,361,208.59

I

...

9,384,631.87
69,601.24
249,115.66
1,432,267.66
28,411.74
948,115.57
5,181.14,874.48

I
12,571,939,22
1,575.-73,490 55
4,611,72:1. i4
1,472,319.38
15,499•.!5
560,818.75

·-

.

.. .•
... ...
. .
. .. .• .. .. .•
... ... ... ... ..
. .. .. .. ..
.. .. . ..
.

'
...
. .. ..

... ...

Banki .Loro": :
a) krajowe
b) zagraniczne · ,
Banki .Nostro•:
a) krajowe.
b) zagraniczne
frzekazy na Bank
Kasa Przezorności
Procenty I prowizje
Rachunki Oadziałów
.
Sumy Przechodnie .
Dywidenda niepodniesiona
Zyski z lat ubiegłych

49,398.33

32.205,415.62

Razem.

8,930,589.88
5,479,007.14
290,411.04

bieżące
Zobowiązania

227,431.46

.

1I

wrze~nia

b) zagranicą

46,902.02
2,496.31

Udzielone gwarancje
Inkaso

I,

SO

29,914.44

. 6,802,748.18
. -·-----

.. .. ..
.. . .. .
. .

dzień

t.DDZI, Spółki Akcyjnej

Wkłady:

Suma b li -a n s o w a.

w Poznaniu, Skarbowa 7, tel. 28-58
Paweł

Nr. 11448/A. „Anna'Ludwik". Sklep spożywczy.
Firma istnieje od 1 c-::erwca 1926 r. Łódź, Dolna 4.
Właścicielka, Anna Ludwik, zam. w Łodzi przy ulicy
Dolnej 4. Intercyzy nie zawarła.

warł.

Nr. 11440/A. „Litman i Uraw". Handel flakami.
Firma istnieje od 1 czerwca 1924 r. Łódź, Łagiewni
cka 53. Właściciele, Lajb Utman i Icek Żóraw obaj
zam. w Łodzi: pierwszy przy ul. Zgierskiej 21, a dru.
gi przy ul. Zgierskiej 74, Spółka firmowa. Czas trwania spótki określony został na rok jeden z automaI tycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd należy do
obu wspólników. Wszelkie zobowiązania, weksle, ży1 ra, przekazy i t. p. winny być . podpisywane przez
l obydwuch wspÓlnik'ów łącznie pod stemplem firmowym; Kaidy ze wspólników upoważniony jest samodzielnie podpisywać korespondencję, rachunki, upo! ważnienia do sądów, jak również pokwitowania z
odbioru wszelkiego ro-dzaju zwyczajnej i poleconej
koresp~ndencJi, przekazów pocztowych, listów pienięż.ny~h i. paczek. Intercyz wspólnicy nie zawarli.

Nr. 11447/A. „Helena Mielczarek". Restauracja.
Firma i.sinieje od 1905 r. Łódź, Brzezińska 88. Właści
cielka Helena Mielczarek, zam w Łodzi przy ulicy
Brzezińskiej 88. Intercyzy nie zawarła.

„Ka-pe-we, Spółka z ograniczoną
Celem spółki jed prowadzeNr .. 11441/A. „Józef Popławski i Bolesław Panie hurtowej sprzedaży win i miodów krajowych i
Nr. 11452/A. „lcchok, Majer Marian". Drobna
zagranicznych. Siedzibą firmy jest Łódź, ul. Piotr- w!ak". Handel napojami alkoholowemi. Firma istniematerjałów piśmiennych. Firma istnieje od
sprzedaż
kowska Nr. 225. Firina rozpoczęła czynności 1-go fe od 18 marca 1927 r. ł.Ódź, Zgierska 107. Właścicie
1927 r. Łódź, NowomiejGka 2L Właściciel,
stycznia
1
w
zam.
obaj
Popławski
Józef
i
Pawlak
Bolesław
le
patdzi'ernika ' 1927 roku. Kitpitał zakładowy spółki
Iechok • Majer Marjan, zam w Łodzi przy ul. Zgierwynosi 10,000 złotych podzielonych na 20 udziałów Ł~dzi: .pierwszy przy ul. Przędzalnia~ej 85, a drugi
skiej 52. Na mocy aktu intercyzy ze.znanego przed
po 500 złotych każdy. Połowa kapitału została wpła przy ul. Zgierskiej 107. Spółka firmowa. Czas trwania
Sarosiekiem w Łodzi 5 marca 1926 r. N.
notarjuszem
z
r.
1928
grudnia
31
dnia
do
został
określony
snółki
cona. Zarząd stanowią: . Karol Piestrzyński i AlekRep. '256 została ustalona między właścicielem firmJ
' sander Wajs, obaj w Łodzi: pierwszy przy ul. Piotr- a~ton:atycznem rocznem przedłużaniem , Za~ząd na- :
i jego żoną wyłączność majątku i wspólność doleży do obu wspólników . . Zobowiąza11ia, weksle i.yra,
1 kowskiei 225 drugi przy ulicy Nowo-Ceg!elnianej 22.
1
robku.
i
Pawlak
podpisuje
pełnomocnictwa
. Wszelkfgo rodzaju zobowiązania, weksle, indosy i <;zeki, umowy,
I
tenże upoważn iony jest do odbierania i podpisywaI czeki winny być podpisywane przez obydwuch zaNr. 11453/A. „Złata ł.omaniec". Sprzedaż re•
nra wszelkiej korespondencji. Intercyz nie zawarli.
rządców . pod stemplem firmowym. Wszelkie z.:ś usztek towarów. Firma istnieje od 30 stycznia 1927 r.
I
,
' mowy, kupna jako też spr~edaty muszą być zawieŁódź, Nowomiejska 19. Właścicielka Zła.ta Łomaniec,
Moszek Miller". Sprzedaż skór.
• Nr. 11442/A.
i rane łącznie p11Zez obydwuch zarządców. Również Firma istnieje od 'i920 r. Łódź, ul. Nowomie-jska 3. zam. w Łodzi przy ulicy Północnej 10. Intercyzy nie
i obydwaj zarządcy będą uprawnieni łącznie do otrzy- Właściciel Moszek Miller zam. przy ul. Nówomiej- zawarła.
~ mywania i odbierania należności pieniężnych, towa- skiej 3 w Łodzi. Intercyz; nie zawad.
Nr. 11454/A. „Mendel Morgenstern". Sprzedał
l rów, · zaliczeń, depozytów, listów war~ościowych,
Nr. 11443/A. „Sura Warszawiak", Drobna sprze
towarów półwełnianych. Firma istnieje od 1917 r.
przekazów i wszelkiego ro~zaju . przesyłek i ~ore~." j daż naczyń kuchennych. Firma istnieje od stycznia
ł.ódź, Nowomiejska 19 Właściciel Mendel • Mosizek
jako też podpisywanie koresponuenq1. j 1926 r. Łódź, · W6chodnia Nr. 1. Właścicielka Sura
1 ponder.cji,
Morgensztern, zam. przy ul. Nowomiejskiej 19 w Ło.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt spół
Warszawiak, zam. w Łodzi przy ul. Wschodniej 34.
dzi. Intercyzy nie zawarł.
ki został sjitrządzony 27.go września 1927 roku lntercyH nie zawarła.
Nr. 11455fA. „Chana Kossower". Piwiarnia. FirI Nr. Rep. 4583 przed notarjuszem Krzemieniewskim
Nr. 11444/A. ,,Szymon Laib Mławer". Skład a.p.
ma istnieje od 1925 r. Łódź, Młynarska 15. Właści
określony został do
„
i' w Łodzi. Termin trwania s:nółki
teczny. Firma istnieje od 1921 r. Łódź, Zgierska 59.
cielka Chana Kossower, zam. w Łodzi przy ul. Mły.
I dnia 30 września 1932 roku z automatycznem dwu- , Właściciel, Szymon Łajb Mławer, zam. w Łodzi przy
narskiej 15. Intercyzy nie zawarła.
1 letniem przedłui.aniem. .
ul. Zgierskiej 59. Intercyzy nie zawarł.
Karol Kraft", Handel win i wódek.
11456/A.
Nr. 11437/A. „Andrzej Matuszkiewicz". Sklep
Nr. 11445/A. „ Michalina Machnikow1ka". Sklep
Firma istnieje od od 1918 r. Łódź, Zgierska 29. Wła1 kolonjalno - spożywczy oraz sprzedaż węgla i drzespożywczy. Firma istnieje od 1921 r. Łódź, Marysmściciel, Karol - Edward Kraft, zam. w Łodzi przy uł.
! wa. Firma istnieje od 1922 r. Łódź, Mało • Sikawska. ska 18. Właścicielka, Michalina Machnikowska, zam.
Zgierskiej 29. Na mocy aktu intercyzy, zeznanego
1
Nr. 3. Właściciel Andrzej Matuszkiewicz, zam. w Ło- w Łodzi .przy ul. Muysińskiej 18. Intercyzy nie zaprzed notarjuszem Władysła.wem Jonszerem w Łodzi
dzi przy ulicy Mało - Sika.wskiej Nr. 3. Intercyzy nie warła.
1/13 października 1896 r. N. Rep. 6254 została usta.
zawarł.
Nr. 11446/A. Szlama Grin". Sprzedaż adykuJona między właścicielem firmy i jego żon_ll wyłącz
'
Nr. 11438/A. „Szprynca Markiewicz". Drobna łów spożywczych. Firma istnieje od 1910 l'! Udt,
ność majątku i wspólno4ć dorobku.
Lipowa 78. Właściciel Szlama Gri;i, zam. przy ulicy
sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1895 r. Łódź, BrzeLipowej 78 w Łodzi. Intercyqr nie zawarł.
zińska 42. Właścicielka, S~prynca Markiewicz, zam.
Nr. 786/B.

odpowiedzialnością".

Redakcja I admlralstracja w Łodzi, ul. Piotrkowska 85, tel. 45·50
Oddział redakcji i administracji w Warszawie, Wilcza 16, tel. 305-07

„

1

przy ul. Brzezmskiej Nr. 42. Intercyzy nie

Nr. 11439/A. „Chll Olsztajn", Drobna sprzedaż
· Firma is·tnieje od · 1910 r.
ł.ódź, Nowomiejska 3. Właścidel Chil Olsztajn, zam.
przy ulicy •W schodniej 35 w Łodzi. Intercyzy nie za-

ŁODZI-

daż

zawarł.

Łodzi

Nr. 44

1927 r.

zawarła.

Nr. 11434/A. „Froim Kapelusz". Sprzedaż ubiorów cajgowych domowego wyr~bu. Fi~a. istnieje od 1 września 1926 roku. Łódź, Nowom1e1ska 15.
zamieszkały w Łodzi•
Właściciel Froim Kapelusz,
przy ulicy Wolborskiej Nr. 7, Intercyzy nie zawarł.

1pożywczy.

warła.

w

REJESTRU HANDLOWEGO

SĄDU OKRĘGOWEGO

Nr. 11421/A.

30 października

522,151.50
12,063,076.17
44,791,643 29

Suma bllansowa.
Zobowiązania z tytułu
Różni za inkaso

32,206,415.62

. ..

udzielonych gwarancyj

.

Razem.

.

522,151 .50
12.063,076.17
44,791,643.29

Strona ogłoszeniowa dzieli się na 4 sz;:>alty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
wysokości w jednej szpalcie. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
szpalcie. Drobne 10 gr. za w-yrin;. 03łoszenia w „Żródle Zaku;>u" 3 zł. za 2 wiersze, każdy · następny wiersz 1 zł.

Ceny ogłoszeń:

Odbito w Drukarni Państwowei w Łodzi. Piotrkowska ~.

73127

