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GŁOS

W Si:tRA WIE NAJ'W AżNIEJSZEJ.

bardzo głosy poważne
dla nas obecnie sprav:ie ustro ju naszego państwa. To też sądzi
my, że g łosy te, gdziekolwiek się pojawiają,
należy pilnie rejestrować i poddawać krytycznej ocenie.
~ Ostanio zabrał głos w tej materji poseł
l hugu tt na iar.iach warszawskiego „Kur jera
Porannego" i potraktował sprawę ze swego
punktu widzenia jasno i bez ogródek. Poseł
fhugutt stwierdza kategorycznie, że to, co
obecnie przeżywamy w dziedzinie naszych
jest
wewnę trzno - polityc.znych stosunków
wewnętrznej struktury
ścieraniem na proch
Polski. cytuje: nieustające zatargi z izbami
usicwodawczemi obniżają powagę obu najwyższych instytucyj państwa t. j. sejmu i senatu, metody walki rządu drą w strzępy konzdaN iszcząc parlamentaryzm siyluCJę.
mem p. Thugutta - rząd nie daje wzamian
za to żadnej innej koncepcji prócz rządów
osobistych. Myśl i wola narodu majq być
skoncenlrowane w mózgu i sercu jednego
RZADKIE

w niezmiet nie

SĄ

ważnej

czlow~eka.

S twierclz:iwszy, że taki stan rzeczy obecnie już istnieje w dużej mierze, a do reszty
naj vyrazn' ej się .zmierz;i., p. Thugutt maluje
bo.r dzo dosadnie niebezpieczeństwa, któce
s tąd ·w yniknąć muszą dla państwa na dalszą
metę. Jedno niebezpieczeństwo widzi w nieuniknżonem zwyrodnieniu biurokracji, pozbawionej kontroli społeczeństwa, a drugie okresla w ten sposób: „Rządy dyktatorów mogą
być każdej chwili przerwane nietylko przez
bunt albo akt terroru, ale poprostu przez
grypę lub wiek. A nikt z nas nie umiał mi dotąd dać odpowiedzi, kto w razie ubytku obecnego rządu Polski miałby wziąć po nim wła
dzę. Wedle moich przypuszczeń - o ile Polska nie nauczy się używać rozsądnie systemu
repuólikańskiego, sięgać w niej po władzę
będą drogą gwałtu te czy inne kliki kolejno."
A. kilka wierszy dalej: „Polska stanie się w
końcu niemowlęciem, które nie potrafi chodzić bez niańki. Jeżeli spadnie na niq wówczas kryzys, jpki spada od czasu do czasu na
każde w świecie państwo, nie pomoże jej genjusz tego czy innego wodza".
SŁOWA TE wyrażają niewątpliwie myśli
wielkiej ilości obywateli, którym dobro pań
stwa leży na sercu. Niemniej jednak obawy
te i przewidywania uznać należy conajmniej
?:a przedwczesne.
Pomijając już to, że nic nie upoważnia nas do
podejrzewania, by człowiek, który systematy
::znie skupia w swoich rękach pełnię władzy w
państwie, nie miał zdawać sobie bardzo jasno
- a przynajmniej tak jasno, jak p. Thuguttsprawy z następstw, jakie wyniknąć mogą
dla państwa z takiego skupienia wszelkiej
władzy i wszelkiej decyzji w jednych rękach
- po nieco głębszem rozważeniu historii rozwoju naszych wewnętrznopolitycznych stosunków od chwili -zebrania się pierwszego
sejmu i uchwalenia konstytucji marcowej cio
maja 1926 r. trudno dojść do innego wniosku,
iak ten, do którego najwidoczniej doszedł
Marszałek Piłsudski, t. j. do wniosku, że pań
stwo nasze - jeśli ma raz wreszcie wejść w
musi być na jakiś
fazę trwałego rozwoju czas podporządkowane woli jednego człowie
ka, który obierze drogę i, nie oglądając się na
nikogo, nie tracąc czas na szukanie kompromisów w powodzi najskrajniej przeciwnych
sobie zdań i opinji, na tę drogę wkroczy, ła
miąc, jeśli potrzeba, wszelkie przeszkody
przed sobą.
Pod określeniem „droga" rozumie się uustrojowy
czywiście ustrój początkowy,
punkt wyjścia, od którego dopiero w miarę
tego jak układać się będą siły w ~połeczeń
stwie, następowałby dalszy ewolucyjny rozwój-. Przedtem bowiem było odwrotnie: konstytucja nasza stanowiła ostatni wyraz roz-

woju demokracji parlamentarnej, podczas gdy
społeczeństwo znajdowało się jeszcze na najniższym szczeblu uświadomienia państwowe
go. Zapomnieliśmy o niańce i szkole, panie
pośle, i to się mściło. Sądziliśmy, że jeśli
posiadamy partje, a w tych partjach po kilku
ludzi dojrzałych politycznie do poruszania
się w najbardziej nowoczesnym ustroju, to
one narnzie na swoich barkach utrzymają ten
'Ustrój, dopóki nietl}owlę nie podrośnie. Co z
tego wynikło, dobrze wszyscy wiemy.
Polska nie stanie się „w końcu" niemojeszcze
wlęciem, · bo niemowlęciem ciągle
łest. Do niedawna tylko ukrywaliśmy ten
prawdziwy jej stan, nadając jej ze'wnętrzne
pozory dojrzałości i byliśmy na najlepszej
drodze do uczynienia z niej przedwcześnie
dojrzałego i zmanierowanego dziecka.

*

TO CO SIĘ DZIEJE OBECNIE jest wprawdzie ścieraniem na proch wewnętrznej
struktury Polski, ale nie jest dążeniem efo
ubezwłasnowolnienia jej i zrobienia z niej niemowlęcia, niezdolnego do życia bez niańki.
!'Tazwijmy to raczej odrzucaniem kostjumu i
charakteryzacji dojrzałego człowieka, w którym dziecko si~ dusiło i deprawowało.
TDkim kostjmnem h7l p!!rlamenta~·zm ·
jeżeli się go obecnie niszczy, to daleko jeszcze do tego, by wolno tak kategoi-ycz.nie
twierdzić, ze .n ic . nie daje się w zamian o.p rócz rządów osobis_tych. Ja.koś ta koncepcja rządów osobistych nie dobrze się rymuje
z osobą i całą pizeszłośdą Marszałka Piłsud
skiego. '
Wywody posła Thugutta byłyby słuszne,
gdyby założenie, z którego wychodzi było
słuszne. A wychodzi p. "Thugutt z założenia,
że ustrój nasz wymagał tylko stosunkowo
drobnych porawek, które od maja ub. roku
powinny już były być dawno naprawione. W
najistotniejszych zaś szczegółach zdaniem posła Thugutta ustrój ten był dobry. Poseł Thugutt inaczej oczywiście twierdzić nie może,
ze stanowiska demokracji ·parlamentarnej w
najszerśzej formie zejść nie może jako fa_natyczny zwolennik doktryny społecznej lewicowej i samorządu społecznego w każdej
·
niemal dziedzinie.
Jeżeli jednak staniemy na stanowisku, ~e
ustój dotychczasowy 'Pozostawał w rażącej
niezgodzie z poziomem wyrobienia politycznego, uświadomienia społecznego i rozwofu
kulturalnego, ćzyli poprostu z ciemnotą i analfab~tyzmem

przytłac.zającej

większości

narodu, to mówiąc trzeba o całkowitej przebu
dowie, a nie naprawie, czy poprawkach tego
ustroju. Przebudowa zaś pociąga za sobą
przeważnie sta~cie na proch rzeczy starej.

*

*

*

NIEBEZPIECZENSTWA, które zdaniem
p. Thugutta grożą państwu skutkiem tego,
że jeden człowiek skupia w swoich rękach
wszystką władzę, a „niszcząc wszystko, co
mogłoby stanowić zorganizowaną wolę społeczeństwa", stwarza niejako przed sobą
pustk~, która łatwo może stać się grobem dla
państwa, jeżeli sam nie będzie już mógł jej
wypełnić - po zrewidowańiu założenia, z
którego wychodzi p. Thugutt także przestają
być tak bardzo groźne.
P. Thugutt mianowicie twierdzi kategorycznie, że rząd, względnie Marszałek Piłsud
ski dąży do rządów osobistych, że rządy osobiste, osobista dyktatura stat;1owią jego cel,
jego program. Gdyby tak było istotnie, to
obawy p. Thugutta co do przyszłości byłyby
uzasadnione.
NiE:: wiemy, skąd p. Thugutt czerpał swoje
informacje o planach Marszałka Piłsudskie
go, przypuszczamy jednak, że zapewne nie
od niego, a tylko we własnej wyobraźni i z
obserwacji wypadków ze swego stanowiska.
Mamy więc prawo stanąć na innem stanowisku i koncepcji p. Thugutta przeciwstawić inną koncepcję.

Nawet z wywodów, zawartych w artykule
p. Thugutta wynika, że Marszałek Piłsudski
jest już w posiadaniu pełnej władzy i stosuje
rządy osobiste. Nie mamy więc do czynienia
z dążeniem do rządów osobi-stych, ale z faktem dokonanym i istniejącym. Jeżeli jeszcze
coś pozostało z dawnego ustroju, to wpływu
na rządy w państwie nie posiada żadnego.
Chodzi teraz, o to, co będzie dalej. Pod
tym względem poseł Thugutt jest tak samo
poinformowany jak wszyscy, t. z. tak samo
nic nie wie, jak wszyscy. Przewidywanie jego, że Marszałek Piłsudski dąży do trwałefło
systemu rządów osobistych, do trwałej dyktatury osobistej, posiada tyle cech prawdopodobieństwa jak np. powiedzenie, że Marszałek jutro złoży w ręce sejmu swoje stanowisko i wyjedzie do Sulejówka. Może nawet takie powiedzenie łatwiejsze byłoby do
umotywowania, niż koncepcja p. Thugutta,
ponieważ możnaby przytoczyć niejeden raz
wypowiedziane życzenie Marszałka, usunię
cia się w ciszę życia domowego i poświęcenia
się wychowywaniu dzieci swoich podczas gdy
na umotywowanie przypuszczeń, że dązy do
trwałej dyktatury, nie można znaleźć ani jedne.go słowa· we wszystkich publicznie przez
niego uctynionych oświadczeniach, ani nawet w wynurzaniach nieoficjalnych, które
jednak do wiadomości publicznej się dostały.
Jak już wspomnieliśmy poprzednio, bardzo trudno byłoby rozsądnemu człowiekowi
pogod ~·ć się :z: my' lą, że Marszałek Piłsudski
nie zdaje sobie dokładnie sprawy z niebezpieczeństw p:ądów osobistych, a jeszcze trudniej z przypuszczeniem, że zdaje sobie z nich
sprawę, ale przechodzi nad niemi do porządku dziennego, że poprostu przejął dewizę, która tak często przyświecała rządom
przedmajowym: „apres nous„." Zapewne pan
Thugutt sam w to nie wierzy ani nic podobnego na chwilę nie przypuszczał. Napisał
swój artykuł, aby wstrząsnąć sumieniami lewicowemi, aby na czoło zagadnień wysunąć
sprawę ustroju, aby wywołać dookoła tej
sprawy jaknajgłośniejszą dyskusję , jaknajwiększy zgiełk, aby uczynić ją centralną kwestją ewentualnej przedwyborczej kampanji lewicy.
Artykuł ·p. Thugutta jest rozwinięciem i
uzasadnieniem rzuconego już przez soc)alistów sygnału „Demokracja w niebezpieczeń
stwie!" - sygnału, który według przewidywań opozycyjnej lewicy, zmusi te z pośró cL
grup lewicowych, które zdradzają chęć połą
czenia się. z ewentualnym rządowym blokiem
wyborczym, do zastanowienia się w ostatniej
chwili, a w najgorszym razie do wystąpienia
z żądaniem wyraźnych zobowiązań ze strony
J.ecydujących czynników rządowych co do
planów ustrojowych.
A jeśli nawet p. Thugutt, który obecnie
do żadnej partji nie należy, niema takich, pozostających z ewentualną kampanją przedwyborczą, zamiarów, to jako przedstawiciel
doktryny, która posiada gotową formułę dla
ustroju państwowego, pragnie póki czas wyw1 zeć wpłvw na spodziewane decyzje w tej
kwestji. W tym celu nie waha się nawet
wspominać o grypie.

•

*

*

JAKIEGO RODZAJU mogą być te decyzje? Już w poprzednim numerze pisaliśmy na
tern miejscu, że zamiast bawić się w odgadywanie przypuszczalnych zamiarów Marszał
ka Piłsudskiego, pożyt~czniej jest starać się
zdać sobie sprawę, jakie decyzje w obecnych
warunkach byłyby najbardziej pożądane z
punktu widzenia interesów państwa i społe
czeństwa. Doszliśmy do wniosku, że najmniej
pożądaną byłaby decyzja rozpisania wyborów po wygaśnięciu kadencji obecnego sejmu. Jak się okazuje p. Thugutt podziela ,,.„
zupełności nasz wniosek, pisząc we wspomnianym artykule: „.„sejm, który zbierze się
w marcu, jeśli wybory będą zarządzone, bę
dzie miał znacznie więcej siły i ocl10ty do
walki. Ale będzie też w łoni e no sił zarodki
wszystkich niewyleczonych chorób. Starcie
będzie nieuchronne. „.\Y/ razie przegranej
rządu zmarnowany zostałby ten kapitał zaufania olbrzymiej części narodu, którym Mar-
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szalek Piłsudski kilkakrotnie już rozporzą:
dzał. Albo też wszystko zredukuje się do
prostego aktu siły. Sejm zostanie usunięty1
i zredukowany do roli stanów generalnych,
które się wzywa raz na rok dla wysłuchania
postanowień władzy".

A jeśli nie rozpisywać
ma być i na jak długo 1

wyb'oi6w, 'fo co

Najlepszem wyjściem byłyby rządy osobiste
takie, jakie mamy obecnie. Aby jednak zapobiec bardzo możliwemu „zwyrodnieniu"
administracji, jak mówi p. Thugutt, pożądane
był"Oby dopuszczenie czynników obywatelskich i społecznych do współpracy z czynnikami administracji państwowej. U góry,
przy rządzie centralnym istnieją juz ciała do-·
radcze, które zdały już nawet egzamin llZY·
teczności. Forma ta w czasie przejściowym
mogłaby oddać dobre usługi we wszystkicn
dziedzinach pracy państwowej . Dekret pra•
sowy musiałby także ulec powa:inym zxnia•
nom w zakresie postanowień o krytyce za.
rządzeń i c-:iynności władz.
Na jak długo? Tak długo dopóki wyraź
ne objawy nie wskażą, że naród zdolny jest
w wyborach objawić swoją wolę. Że społe
czeństwo zdolne jest wyłonić z siebie sejm,
w którym większości nie będzie trzeba ko11struować najbardziej sztucznymi, dziwaczny·
mi i nienaturalnymi sposobami i to jeszcze
od wypadku do wypadku.
Proces konsolidacji politycznej społeczeń·
stwa byłby w takich warunkach według
wszelkiego prawdopo dobieństwa bardzo szyb
ki, gdyż stronnictwa polityczne o pr ogramach wyraźnych 1 pozbawione obowiązków
sejmowych, które absorbują najzdolniejszych
ich ludzi, rzuciłyby się wszystkiemi siłami do
pracy ideowej w masach i z konieczności mu.
siałyby bar dzo wysoko podnieść poziom te1
pracy, bowiem demagogja popłaca tylko przy
zdobywaniu doraźnych rezultatów, a przeszkadza przy zdobywaniu trwałego opar cia.
Cały szereg stronnictw, istniejących tylko z
tej racji, że miały możność narodzić się w
sejmie z secesyj i rozłamów, siłą rzeczy przestałby istnieć.

Gdyby wreszcie przygotowana i nadana.
w międzyczasie konstytucja, licząca się z
krótkiem jeszcze istnieniem państw a i z szeregiem przykrych doświadczeń przeszłości
na pewien dłuższy czas zabezpieczała pod·
stawy nowego ustroju, rządy osobiste mogłyby być bardzo gładko zlikwidowane.

*

*

*

Gdy poseł Thugutt w tak ponurych barwach maluje przed nami niebezpiec z eństwa,
jakie grożą paf1stwu, ponieważ - jak mówi
- „nie poprawia się nie dosk onało ś ci dawnego ustroju na stałe, lecz tylko na okres życia
jednego człowiek a " - sądzimy, że mamy t akie same prawo , a z p ewnoś cią lepsze motywy do wyraż enia przypusz czeń, że właśnie
wszystko zdaje się zmie rzać w kierunku naprawy tych nie d oskonałoś ci na stałe . Marszałek Piłsu dsk i złożył nieraz dowód, że posiada głębokie poczucie odpowiedzialności
his torycznej i nic innego, jak tylko t o właśnie
poczucie zad e cy do wał o o jego wystąpieniu ..,.,
maju ub. roku. Kon::epcje i przewidywania
p. Thugutta odm awiają mu tego poczucia i
dlatego wolno nad ni e łłli prz ej ść do p orządku
dziennego.
· J ednego jednak przedewszystkiem ży
czyćby sobie należało : ab y j aknajpr ędzej w
pr zeszłości zapadł czas w kt órym w sprawach
jutra m ówił o si ę tylko na podsta·wie domysłów lub niczem nieuzas:-:ddonych przewi·
dywań.

„PRAWDA" z dnia 6 listopada 1t:/27 r.·
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f'liebezpieez:eństwo
W pewnych sferach, a w szczegófoości w
sferach gospodarczych słyszy się bardzo czę
sto rozmowy i uwagi na temat zaznaczają
cego się bardzo silnie postępu radykalizacji
w masach, zwłaszcza robotniczych i proletariatu miejskiego i rozszerzania się wpływów
komunistycznych, jako logicznego rezultatu
tęj radykalizacji. Wyniki przeprowadzonych
w szeregu miast i miasteczek wyborów samorządowych, cytowane są jako dowód, pozbawiony wszelkiej dwuznaczności. Komentarze, w których niebezpieczeństwo komunistyczne nie jest przedstawiane jako groźne i
bezpośrednie, kwalifikuje się jako kazuistykę, szkodliwą w dodatku, bo odwracającą uwagę od niebezpieczeństwa istotnego.
Zależnie od temp2ramentu lub przynaletl!Ości partyjnej rozmowy takie kończą się
zwykle pretensiami pod adresem n;ądu, że
nic nie czyni, aby zapobiec tej postępującej
radykalizacji, że niedość energicznie walczy
z szen:ącymi się wpływami komunistycznymi lub nawet zarzutami, że pod pewnymi
względami sprzyja rozwojowi radykalizacji,
którą w rezultacie dyskontuje dla umacniania swoich wpływów komunizmu. Na potwierdzenie tych zarzutów cytuje się całe ustępy z prasy, zwanej popularnie rządową, w
których rzeciywiście bardzo często znaleźć
moina czarno na białem twierdzenie, że tylko dzięki polityce obecnego rządu prądy radykalne mogą rozwijać się z całą swobodą,
co uważać należy za objaw jaknajhardziej dodatni.
Sądzimy, że nie od rzeczy będzie zastanowić się nad temi sprawami i spróbować do„
trzeć do sedna zagadnienia, co mianowicie
wpływa na rozszer~anie się wpływów komunistycznych w masach i co i jak dalece czynl
$ię 1 w celu prieciwstawienia się tym wpły
wom. Czy czasem ci, którzy z głęboką troską
stwierdzają groźne niebezpieczeństwo, nie
powinni także i na swój rachunek zapisać
cząstki odpowiedzialności za to, co ich tak
niepokoi.
Pozostawimy na boku alarmy, pochodzą
ce ze strony opozycyjnie nastrojonej prawicy \'lacjonahstycznej, gdyż ta prow~dzi tak„
tykę wy:reźną i konsekwentną. Wychodząc
z :z~łożenia, ie prędzej czy później katastrofa przyjść musi, głosi hasło organizowania się

elementów

narodowych celem

wystąpienia

w chwili katastrofy.

· Możliwość zapobieże
nia katastrofie widzi tylko jedną: w walce z
rządem obecnym, obaleniu go i odsunięciu

władzy. Inne możliwości przeciwdziałama
interesują ją o tyle tylko, o ile nadają się do
celów agitacyjnych, stroni zaś od wszelkich,
które mogłyby wyjść na korzyść rządowi,
gdyż - paraliżując agitację i propagandę komunistyczną oznaczałyby one współprac1t,1
't rządem.

od

Nie trudno zrozumieć, iż taktyki takiej
rząd spokojnie tolerować nie może, gdyż w
każdym wypadku skierowana jest przedewszystkiem przeciwko niemu, Antykomunisty
czne organizacje prawicy nacjonalistycznej
są przedewszystkiem organizacjami antyrzą
dowemi. Gdyby im bowiem pozwolono spokojnie w imię haseł walki z komunizmem organizować swoje kadry i szeregi, to w momencie, w którym poczułyby się dość silne,
przystąpiłyby przedewszystkiem do likwidacji rządu, ponieważ w ich ideologii jest to
konieczny wstęp do walki z komunizmem i
dążeniami przewrotowemi. Ci, którzy z pewną obawą i niepokojem obserwują akcję
władz państwowych przeciwko narodowym
organizacjom antykomunistycznym, powinni
zapytać się o dotychczasowe rezultaty tej
antykomunistycznej działalności, o metody i
taktykę, o ilość odkażonych gniazd wpły
wów komunistycznych.
Nie możemy jednak przejść do porządku
dziennego nad objawami zaniepokojenia w
sferach, deklarujących wyraźnie i szczerze
gotówość do współpracy i współdziałania z
rządem, w sferach, które głęboko są przeświadczone, że tylko rząd obecny może przywrócić i ugruntować w społeczeństwie autorytet władzy, a co zatem idzie: stworzyć we
wszystkich dziedzinach życia społecznego i
gospodarczego atmosferę bezpieczeństwa i
pewności jutra. Mamy na myśli przedewszystkiem sfery gospodarcze, reprezentują
ce najpoważniejsze gałęzie naszego życia §ospodarczego, niektóre grupy mieszczańskie,
liemiaństW'o i pewne koła inteligencji.
Przedstawiciele i wybitni działacze z tych
sfer zawsze gotowi są do współpracy z rzą
dem i bez wyjątku prawie współpracę tę
traktują jako obowiązek obywatelski. Ale
są najzupełniej przekonani, że, biorąc udział
w najróżniejszych ciąłach doradczych rządu
i dając tam swoją radę i inicjatywę, że dając
pozatem przy każdej sposobności publiczne
świadectwo, iż rząd w swych pociągnięciach
w zakresie polityki gospodarczej i społec~
nej kieruje się tylko zdrowym rozsądkiem i
gorącą troską o interes państwa, wyczerpali
już całkowicie program tej współpracy ::i
rządem, a poczucie głęboko odczuwanej Io-

Budżet państwowy
na rok 1928/29

komunistye:zne

jalności i szczerej życzliwości utrzymuje ich
w pueświadczeniu 1 że nię zaniedbłlli żadne.

go

obowiązku, wobec rządu i państwa.
Dalecy jesteśmy od tego, aby taką współ
pracę bagatelizować. Ale stwierdzamy, że
to nie wystarcza, że jest to jednostronne pojniowanie Qbowiązków wobec państwa i wyąoce zagrożonych u nas ibteresów społecz
nych.
Chodzi mianowicie o to, te prawdę mówią ci, którzy twierdzą, że rząd stara się politykę swoją opierać na zdrowym rozsądku i
interesie państwa, że jednak dotychczas nie
wyciągnęli z tego stanu rzeczy właściwych .
konsekwencji. Jeżeli bowiem tak jest, to istnie
ją wszelkie warunki po temu, aby zdrowy
rozsądek i należycie pojmowany interes spo•
łeczny także doszły do głosu i poza sferą
bezpośredniej polityki rządowej.
A kto powinien starać się o to, aby tak
było? Kto pierwszy powinien zastanowić
się nad środkami, p:rzy pomocy których najskuteczniej możnaby przeciwdziałać antyspołecznej i przewrotnej agitacji i równie może
niebezP-ieczniej w naszych warunkach doktrynerskiej demagogji? Kto jeśli nie te sfery,
które na wlasnej skórze odczuwają skutki
sukcesów radykalizmu społecznego?
Czy u nas zrobiono dotychczas cośkol
wiek w tym kierunku? Prawie że nic. I raczej dziwić się należy, że radykalizacja nie
ogarnęła już w decydującym stqpniu mas, niż
z obawą i troską stwierdzić jej znaczny, ale
jeszcze nie tak znów bardzo niepokojący postęp. Przecież pochód radylrnlizacji nie napot:ylrn na żadne przeszkody, nikt mu się
nie przeciwstawia - przeciwnie, poza braldem ptzeszkód - szereg okoliczności sprzyja mu jeszcze.
Czy wolno wymagać od rządu, aby sam
wziął na siebie obowiązek przeciwdziałan~a
postępowi radykalizacji? Chyba nikt na serio nie sądzi, że tak. Owszem wolno żądać,
aby zwalczał objawy skrajne i wyraźnie antypaństwowe, ale czy pod tym względem
dzieje się u nas mniej niż gdzieindziej? Przeciwnie, dzieje się o wiele więcej, dzieje się
więcej, niż należałoby wymagać. I jeśli niema poważniejszych rezultatów tej walki, prowadzonej przez rzą.d środkami policyjnymibo tylko te rząd ma do dyspozycji - to dlategoJ że sposoby policyjne nie są w takich
wypądkach bronią samodzielną i użyte samodzielnie bez współdziałania ze strony społe
czeństwa, w pewnym momencie zawodzą zu- ·
pełnie, a nawet wręcz przeciwny odnoszą
skutek. I kto wie, czy my nie znajdujemy
się bardzo blisko tej granicy, przy której sku. teczność sposobów policyjnych się kończy.
W rozmowach z ludźmi ze sfer przemysłowych słyszy się bardzo często takie np.
zdania: „U mnie w fabryce znowu pokazały
się komunistyczne odezwy - aż skóra cierpnie, gdy się to czyta. Co to będzie z naszym
robotnikiem, jak dłużej jeszcze karmić go bę
dą taką pre>pagandą? Co właściwie robi ta
policja? A zresztą jak się tu dziwić, przecież bardzo często w prasie, która nibyto
popiera rząd, czyta się niewiele lepsze rzeczy".
.Tym wszystkim, którzy tak lub podobnie
myślą lub mówią, należy wyraźnie powiedzieć
„Jeśli tak jest, to przedewszystkiem jest w
tern dużo waszej winy, panowie. Narzekacie,
że tłum czyta bibułę bolszewicką j na niej
w dużej mierze urabia swoje poglądy - ale
czy znalazł się ktoś między wami, komu powstałoby w myśli, że jeśli agitator komunistyczny szepcze .w jedno ucho robotnika, to tem
głośniej należy krzyczeć w jego drugie ucho,
że to fałsz, demagogja, droga do katastrofy,
przedewszystkiem dla niego. Że w innym,
a nie. kąmunistycznym kierunku idzie rozwój
społeczny i gdzieindziej, a nie w komuniźmie
należy szukać rozwiązania kwestji robotniczej. · Jednem słowem, że ną propagandę
skutecznem lekarstwem może być tylko lepsza jeszcze propaganda, która w tym wypadku jest o tyle łatwiejsza, że masy polskie
nie są rewolucyjnie nastrojone i jeśli obecnie
ulegają wpływom radykalnym, to tylko dlatego, że przeciwna strona milczy, że dla swoich słusznych postulatów, dla swęj realnej
ideologji, dla swego sprawdzalnego świato
poglądu nie umiała -dotychczas n.ie innego uczynić, jak tylko zalecić je opiece rządu. To
jest bardzo mało i dobrego wrażenia w masach to nie sprawia".
I jeżeli nawet prawdą jest, to co z radością stwierdzają pisma, oddane rządowi, że
jego polityka wytwarza atmosferę sprzyjają
cą rozwojowi radykalizmu, to tak samo sprzy
jałaby rozwojowi prądów umiarkowanie zachowawczyc~ gdyby ci, którzy w rozwoju
tych prądów są zainteresowani i widzą w
nim jedyną drogę twórczej ewolucji społecz
nej potrafili się zdobyć chociat na część tego wysiłku, na jaki zdobywają się żywioły
radykalne na rzecz propagandy swoich haseł.

K. Tyr.

Dnia 31' października t. j. w dniu, w którym upływa przewidziany w konstytucji termin dla wniesienia przez rząd do Sejmu
projektu budżetu na rok następny, kancelaria
sejmowa otrzymała projekt budżetu pań
stwa na rok 1928-29.
1P rojekt ten różni się znacznie od projek- ·
tów budżetu, przedkładanych w latach ub. Sej
mowi. Róż.nica polega na tern, że gdy w latach ubiegłych, Sejm otrzymywał gruby tom
(w roku ubiegłym projekt budżetu obejmował 400 stron druku) w tym roku cały projekt budżetu pomieszczono z łatwością w
druczku, obejmującym 38 stron.
To ogromne

uproszczenie

preliminarza

budżetowego, przedłożonego do uchwały. Sejmowi osiągnięto w ten sposób, że w proj ekcie na przyszły rok nie wyszczególniono każdej pozycji wy1datków względnie dochodów
państwa

oddzielnie, lecz ograniczono się
tylko do sumarycznego zestawienia dochodów i wydatków według głównych działów
gospodarki państwowej.
'
I tak np. gdy w projekcie zeszłorocznym
sam budżet jednego ministerstwa, np. ministerstwa spraw wewnętrznych, obejmuje kilkadziesiąt stron druku, na których pozycja
po pozycji wyliczone są wszystk1e projektowane wydatki i dochody tego ministerstwa,
a więc ile wyniosą koszta utrzymania centrali ministerstwa, koszta utrzymania policji,
i, t. d. i ile w tern znow·u wydatki na pensje
urzędnikćw, ile na materjały, opał, podróże
służbowe i t. p. w projekcie ąa rok przyszły
pominięto wszystkie te wyliczenia i budżet
każdego ministerstwa przedstawiono w jednej pozycji wydatków i jednej pozycji dochodów. W ten sam sposób wykazano budżet
innych działów gospodarki państwowej, jak
przedsiębiorstw państwowych i monopoli.
Ponieważ jednak Sejm posiada
prawo
kontroli i ma prawo domagać się szczegóło
wego planu zużycia kwot, przewidzianych w
takiem ogólnem zestawieniu dla każdego .z
działów gospodarki państwowej, jak również
szczegółowego wykazu źródeł, które mają
dać przewidziany w ogólnem zestawieniu dochód każdego z tych działów, gdyż nie ogóln~ zestawienie, ale te właśnie szczegółowe wy
liczenia stanowią istotną treść budżetu i podstawy gospodarki państwowej, bowiem ustalają one etaty w każdym z tych działów i
stwarzają temsamem podstawy do wykonywania kOJ}troli przez Najwyższą Izbę Kon·
troli Państwa, projekt budżetu w tej formie,
w jakiej został przedłożony Sejmowi, nie
nadawałby się do dyskusji.
To też projekt ustawy skarbowej zaraz w
piątym artykule wyjaśnia, że wszystkie wydatki państwa uskuteczniane być mogą tylko
na cele, wyszczególnione w poszczególnych
rubrykach budżetu państwowego pa rok bieżący, uchwalonego przez Sejm dnia 22 marca r. b. i uzupełnionego uchwałą Sejmową
dnia 13 lipca r. b. Znaczy to, że rząd na rok
najbliższy nie przewiduje żadnych zasadniczych zmian w dotychczasowej strukturze
administracji państwowej, które wymagałyby
sankcji Sejmu przez akceptowanie ich w budżecie państwa,

Ponieważ jednak w niektórych wypadkach kwoty ustalone w tegorocznym budże
cie, czy to z powodu wzrostu drożyzny, czy
z innych przyczyn mogą okazać się niewystarczające, projekt ustawy skarbowej prze·
widuje udzielenie ministrowi skarbu generalnego pełnomocnictwa podwyższenia kredytów w poszczególnych działach gospodarki do sumy uwidocznionej w zestawieniu
ogólnem.
I tak np. budżet ministerstwa spraw wewnętrznych przewiduje w wydatkach ogólną
sumę 204.084.296 złotych.
Na rok obecny
przewidziana była kwota nieco niższa. Ministerstwo spraw wewnętnmych będzie miało
prawo czynić w przyszłym roku wydatki prze
dewszystkiem w ramach budżetu uchwalonego przez Sejm na rok bieżący i tylko na te
cele, które wyszczególnione są w tym budi;e·
cie, Gdy się jednak okaże, że w wydatkach
na ten lub inny cel trzeba będzie przekroczyć
granicę, ustaloną w tegorocznym
budżecie,
minister skarbu będzie miał prawo dostarczyć temu ministerstwu dodatkowych funduszów, ale ogólna suma wvdatków nie może
przekroczyc kwoty 204.084:296 złotych. Gdyby jednak kwota ta nię wystarczyła, gdyby
np. okazała się potrzeba dokonąnia nowycil
wydatków, nieprzewidzianych w budzecie tegorocznym, minister skat'bu nłe będzie mógł
we własnym zakresie dostarczyć funduszów
na te wydatki, lecz będzie musiał po$tarać się
uprzednio o aprobatę w drodze ustawodawczej i wskazać przytem źródło na pokrycie
zwiększoifo&o wydatku,

• •

•

Mimo·woli nasuwa się pytanie, dlaczego
rząd w taki niepraktykowany dotychczas spo
sób uprościł sobie zadanie przedłożenia Sejmowi projektu budżetu państwowego. Brakiem czasu do szczegółowego opracowania
preliminarza budżetowego kroku tego tłwna
czyć niepodobna. Z dołączonych bowiem do
preliminarza obj a śnień wynika, że rząd z·daj e sobie dokładnie sprawę z tego, które pozycje tegorocznego budżetu ulegną zmianie
i w jakim kierunku. Musiał zresżtą sz<:zegółowo opracowywać cały budżet, gdyż niepodobna przypuszczać, aby cyfry końcowe, figurujące w ogólnem zestawieniu wzięte były
na chybił trafił, raczej należy sądzić, że stanowią one rezultat bardzo szczegółowego rachunku. Nie byłoby przeto przedstawiało ża
dnych trudności 'sporządzenie szczegółowego
preliminarza budżetowego i przedstawienia
go Sejmowi w terminie, przewidzianym w
konstytucji.
Najbardziej logicznem przypuszczeniem,
jakie się samo przez się nasuwa, jest toi że
rząd pragnie umożliwić Sejmowi jaknajszybsze uchwalenie budżetu, że pragnie mu umożliwić spełnienie ciążącego na nim obowiąz
ku budżetowego przed rozejściem się skutkiem wygaśnięcia mandatów
Budżet na rok następny w formie, w jakiej został przedłożony Sejmowi, może być
przy dobrych chęciach w ciągu kilku dni
uchwalony. Odpadają bowiem automatycznie
nieskończenie · długie debaty w komisji skarbowa - budżetowej i szeregu jej podkomisyj
nad każdą z kilku tysięcy pozycyj wydatków
i dochodów. Odpadają zaś dlatego. że w tej
samej komisji i w tych samych podkomisjach
dyskutowane były już w początkach tego roku, przy uchwalaniu budżetu na rok bieżący.
Pozostaje zatem tylko zbadanie i przedyskutowanie tych różnic, na które składają się różnice końcowych cyfr budżetu w porównaniu
z końcowemi cyframi budżetu tegorocznego,
A to wiele czasu zająć nie może, gdyż różnice
te są niewielkie i lwia część ich wyjaśniona
jest już w projekcie samym, który wyszczególnia o ile podniosły się wyidatki w dziale
pqżyczek zagranicznych, wojska, ro~ót publicznych i t. p.
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Przed oddaniem „Prawdy" na maszynę,
dowiadujemy się, że sejm przed rozpoczę·
ciem dyskusji budżetowej został odroczony
do 28 listopada, czyli do dnia, w którym upływa jego kadencja.
Odroczenie nastąpiło z tego powodu, że
z przebiegu narad przedstawicieli stronnictw
sejmowych na konwencie senjorów wynikało,
iż sejm odrzuci budżet w tej formie, w jakiej
przedłożył go rząd.
Odrzucenie zaś budżetu na pierwszem
zaraz posiedzeniu wywołałoby szereg kom•
plikacyj konstytucyjnych, ~tórych za wszel•
ką cenę należało uniknąć.

*

*

*

Projekt budżetu n1;1. rok budżetowy 1928/29.
t. j. na czas od 1 kwietnia 1928 do 31 marca
1929 przewiduje w wydatkach łączną sumę
2.228.950.587 złotych, zaś dochody preliminuje w łącznej sumie 2.350.394.762 złotych.
czyli przewiduje nadwyżkę w kwocie 121 mil
jonów złotych. Jak wiadom~ plan stabilizacyjny nakazuje osiągnięcie w roku hudzetowym 1928-29 istotnej nadwyżki. Zachodzi
zatem pytanie, czy ta wykazana w projekcie
budżetu nadwyżka jest rzeczywiście istotną.
Na pytanie to odpowiada rząd w dołączo
nych do projektu budżetowego 11 uwagach"
twier<lząco i powołuje się przytem na wyniki
skarbowe w pierwszem półroczu bieżącego
roku h1,1dżetowego, które po stronie dochodów przedstawiają się w cyfrze 1.200.QOO.OOO
złotych. Zdaniem rz1l!du w ciągu całego roku
dochody skarbu powinny zatem osiągnąć cyfrę około 2.400.000.000 zl.
Jeśli przeto na
rok przyszły, w którym - zdaniem rządu powinny się już ujawnić pewne korzyści z
zaciągniętej pożyczki stabilizacyjnej, preliminuje się dochody w kwocie 2.350.000.000
złotych, to cyfrę tę należy uważać za bezwzględnie pewną, a zatem mieszcząca się w
niej nadwyżka jest z wszelką pewnością istotna.
W porównaniu z rokiem bieżącym wydatki państwa wzrastają w rokq następnym o
237 miljonów złotych.
W jednym z najbliższych numerów bę
dziemy mieli sposobność szczegółowo zająć
dę cyframi projektowanego na na1bliższy rok
budżetu oraz wyrażonemi w uwagach przewidyvvaniami rządowemi,

z.
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faszyzm
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dnia 611.l?pad& 1927 r.
,

I>

•

ie-.g o polityka_

mieści

w sobie pewne niebezpieczeństwa, na które zwraca uwagę, .Poniekr.tl
słusznie, prasa anglo-saska i francuska.

z drugiej

My Polacy -

możemy to bez wielkiego

mamy o faszyźmie bardzo jednostronne pojęcie. Główna uwaga
nasza zwraca się na reformy wewnętrzne,
na bardzo pomyślną walkę przeprowadzoną
z so<:jalizmem i komunizmem, które faszyzm
nietylko potrafił pokonać, ale zaprząc je
do pozytywnej pracy narodowej, z opozycjonistów zrobić nacjonalistów, z wyznawców
różnych międzynarodówek zrobić zwolenników wielkiej idei państwowej, mocno zabar
wionej romantyzmem narodowym.
błędu powiedzieć

-

Nie będziemy wdawać się ani w krytykę
ani w obronę tego systemu rządu, jaki Mussolini zdołał wyprówadzić i do pewnego stopnia ustalić w !taiji i przy jego pomocy pań
stwo wyprowadzić .z socjalno-komunistycznego chaosu na spo~ojne wody normalnego
życia państwowego. Na badanie tej ciekawej, zbyt może gwałtownej, ewolucji od anar
chji do porządku i uspokojenia dziś jeszcze
za wcześnie. Jest to bowiem proces niezakoflczony jeszcze.
Pozostawimy przeto zupełnie na stronie
te rewolucje, jakie faszyzm przeżył, jak i rezultaty jakie osiągnął, zwrócimy jedynie uwagę na politykę faszyzmu w tej formie, w
·
jakiej ona już dziś dostrzegać się daje.
. W obraźmy sobie kraj, świetnie zamknię
ty granicami natural:nemi morza i gór, z n11.tury jednak na ogół mało żyzny, nie będący
w stanie wyżywić nawet połowy swej ludności, a którego ludność z okrągło prawie 30
milionów przed wojną, zwiększyła się po
wojnie prawie do 40 miljonów, dla którym
w oczyźnie brak już miejsca i chleba. W •samych Stanach Zjednoczonych było przed
wojną około 8 miljonów Włochów, to jest
prawie 34 część przedwojennego zaludnien!a
Italii. Jeśli dodamy do dzisiejszego zaludnienia nadzwyczajną rozrodczość, zwiększa
jącą co roku o p6ł miljona ludność w pań
stwie, to nic dziwnego, że kwestja miejsea
i chleba staje jako pierw5ze zagadnienie pań
stwowe.

Z tego stanowiska trzeba patrzyć na ró;
wój i charakter zewnę trznej polityki faszystowskiej.
Z chwilą zamknięcia granic dla cudzoziemców przez Stany Zjednoczone, zwi~kszyła się gwałtownie emigracja z Sycylii do
Tunisu i Francji, gdzie Włosi są traktowani
jako emigranci. Mussolini na początku swo-.
jej kariery, w rozmowie z dziennikarzem
francuskim potrącił drażliwą strunę frankowłoskich stosunków i wprost oświadczył, że
w razie gdyby Francja dążyła do wynaroćo
wienia Włochów, może przyjść do starcia.
Przy tej sposobności, zwracając uwagę na
siłę rozrodc~ą Włoch, i brak miejsca dla niej
w ojczyźnie, dodał: „nam potrzebna albo
szeroka ekspansja, albo zastosowanie się do
prawa Malthusau.

f4a marginesie sprawy polsko1-1niernieekieh
gospodarezyeh

Dotychcz11.s wszelkie . próby w . tym kierunku kończyły się fiaskiem. Rzućmy na
roko.w.ań
nie okiem nie w porządku chronologicznym;
.
·.
. .
. - ..
porządku, w. jakim się
historycznym, lecz
Na porządku dziennym posiedz~a Rady
one zjawiały w oświetleniu publicystycznem.
Ministrów Rzeszy Niemieckiej w dniu ,27.
. dł
.
Kry
•
·2 · - •
.
.
d . ..
m rue . pow10 o
wr 6cenie uwagi na
paź ziermlia znaidowała się _ sp~awa .!raktatu
l
repubłikiedyś
istniały
tam
że
się. · Prawda,
ki Genueńska i Wenecka, że była' kolonja j handlowego z ,Polską. Na pos1edzemu tem
włoska przy ujściu Donu, ale miejscowośct i miały być ustalone .wytyczne dla negocjatote z.asi~dlali kolejno _.Cha~arowi~, . Tat~rzy, I r.ów ni~ieckich do rokowań handlo~ch z
.. b ć
•
Rosiame, trudno więc· przypusc1ć, azeby p I k któ t 0 ok
r owaru~ maią Y na nore
~ s ą,.
Rosja, ' nawet dzisi.ejsza, . chciała ta.in stwowo podjęte.- Ten punkt me wszedł. pod dy,
rz.yć siedzibę dla obcego państwa.
zakonieczności
z· powodu
,• rzekomo
. . K t gm'a • ~·1pt b y ły . d o ! skusję;
pra w d a też , ze
,
•
·
•
•
„
1
ar a
lochów, że łatw1em_a . u~nych, · pilnych punktow bardzo
pewnego stopnia w posiadaniu
panowali na całem pobrzeżu Dalmatyńskiem ob~zei:nego _ porzą<lku ~~dennego. Tak przyi w Grecji, ale nic z tych posiadłości odzy- najmniej twierdzi oficjalny 'komunikat.
)•fatomiast dobrze poinf<?i:mowany reda:kska~ się, i;iie da. An~lja p~t,żniejsza jest C:d
· l' k'
„ dl ·
T ,_
. 'B I"
Ita111 1 a Jednak utraciła Eg1p.i., Turcy utracdi
Grecję, .słowiańska Dalmacja wróciła do ~or · " er ~ner ageu1attu . a spraw po ity i
wew_nętrznej,· Pąweł Stei~borp , w arty~ule
Serbji. .
wyjaśnia,
z Polską",
'd
'ś
d
k'
,
·
·t
f
·
..
· ·
·
. pertraktacje
. :t•.„Nowe
H as o więc aszys ows ie co· o ro - p.
ziemnego morza jako „mare nostrum" jest ze dyskusia została odroczona, gdyz narodoi hasłem nacjonalistycznem, a nie 'politycznein. wo-niemieccy członkowie gabinetu nie dają
Gibraltar, Malta, Suez są w rękach Angii- swojej aprobaty na podjęcie rokowań z Polków, n~ r~sz~kac~ gospodar~j~ Gr~;r• Tur- ską i .jak dotychczas, tak i teraz, nie zgadza1 k' h ·, -· · · ·
OOO
-'
.
cy, Egipciame: zaden . okrę~ włoski ani na . . • . ·
po s te. swm mieWschód, ani na Zachód nie przepłynie bez ! Ją się na p~zywoz 50 ·
wiedzy Wielkiej Brytanji. nMare nostrum" J sięcznie, a. także propozycję ograniczenia dal
jest tylko i pozostanie jako fata-morgana szego dowozu wyłącznie do· wędlin uważają
h
d
I
· M p 1
prz~sz ł ości. . y o. acy epiej o . inny:~ na- za nie dó przyjęcia. Mótywy oponentów
rod.o.w: ~ozuI?iemy. s~łę . ~1?~alną .wu~lkie1 prze m'o fna 'dop' iero wted należycie ocenić kiedy
· : · .
, y·
szłosc1 1 umiemy Ją cemc 1akcr chwą.łę naro- ·. · · . · · .
du, ale wiemy z własnego doświadczenia, · że ~ię zwazy, . ze ogolne zapotrzebowame wieptzpwiny w Niemczech wynosi rocznie 20 mi·
życie do przeżytych form nie wraca.
·r
·
wo bee ' k tórej przywóz
-- ; · zjonów sztu k, cy1ra,
t l' · d
·
. · 1·
M usso1mi
. .
.
.,
na ezy mewą Pi.w ie o 1uazt
wyjątkowo uzdolnionych i n_i~jeclną już p;.,- I z Polski pozostaie drobnostką.
f
dl
·
Cały wspomniany attykuł p. Steinborna
a pa~stwa ~e ormę I?r~epro~~zY!eczną
dz1ł, ale entuz}azm prasy włosk1e1 trzeba tchnie wprawdzie pojednawczo" cią i umia. ". .
.
.·
.
traktowac z wielką wyrozumiałością i ostro-: ·
żnie. Znaczną część namiętnej frazeologii rem, al.~ ~wa.zn~mu czytel_mkowi n.ie z?oła
na temat odbudowy Ces~rstwa Rzym~kie~o przesłonie gł~bsz:ych motywow nagłei zmiany
trzeba położyć na karb wybuchowego , tem„ . mentalności tego pisma, które wprawdzie do
N
ól
•
perament u naro d u w. ło.s k 1ego ~o. g. e, ·1.a- sprawy · traktatu z Polską nie bv, ło nigdy
we t sa~e przi:~ Ówiema M usso I tnleg~, .me- skrajnie 'negatywnie ustosunkowane zawsze
.'
.
. ·
pozbawione grozb n'l cztery strony sw1ata, .
nie mogą być brane ·na serjo. Inaczej on mó- Jednak łowiło ryby w mętne1 wodzie.
wi jako polityk, a inaczej przemawia do ludu, .. Nie ulega wątpliwości, że nawet ta część
któremu potrzebne są mocne słowa, aby je- prasy niemieckiej, która ze względów rzeczogo nastrój psychic~llY , ,i;>orus~yć i utr:zymać. wych była zwolenniczką traktatu z Polską
d
.
.
Faszysfowscy pubhcys<:t porownywah Mussoliniego· do Aleksandra· Macedońskiego, Ce- n~~ popierała ~tychczas przychylnego °"! t~
zara·, Richelieu, Karola V, ,Gustawa Adolfa, kierunku nast~OJU w pewnych kołach niem1eFryderyka II, Croinvella, Napoleona, Bismar- c::kich, ponieważ nie była pewną, czy Polska
ka, .Cavura, Garib~ldiego, _c;risp~ego. - .Jak zdOła gospodarczo skonsolidować się, i czy
µa .Jednego. człowie~a sta~owczo za Wl!t~ . skutkiem tego będzie dla Niemiec finansowo
.
.
·
.
Są Jednak 1 tacy, ktorym się on przedstawia I
I jako Napoleon III, który - robił skoki od. Kar- I tak dobrym klientem, by warto 0 mego zabie\ bonara do Cesarza i od Cesarza do Sedanq. gać. Nie biorąc pod uwagę własnej szkody
i Jeżeli zważymy, że Mussolini przeszedł od Niemiec, wynikającej z kontynuowania wojj socjalizmu do cezaryzmu, to nie bardzo m<'ż- ny celnej prasa ta wmawiała w Polskę że
.
. '
' . .
na się dziwić tym prorokom, którzy wróżą rau b
ez porozum1ema gospodarczego z Niemcami
~
Kt o sra
·
· k
· l'
·t· '
.
.
·
. . .
powro ao SOCJa izmu 1 omqmzmu.
!1a ne~~vach. tłum~, te~ ~iewia~om._0 gdzie s.ię groz: 1e! gospodarc~a katast_rofa 1 spodz1ewaznalezć moze. Ci, którzy go dziś oklaskują, ła się, ze taką groźbą zmusi Polskę do dale1 l 'd
l
· t eczne rewrmy.
\ JU
·
· t ro mogą zwa l'ć
w 1 ących ustępstw.
pozy
i Jego

Tu należy szukać źródła polityki ekspansyjnej Włoch. Rozpoczynając tę politykę
zbyt gwałtownie, Mussolini przecenił si~y
państwa: przedewszystkiem w obecnej doHe
wszelka ekspansja jest bardzo trudna, wyma
~a dużo czasu, ostrożności i zręczności, a po
zatem trudno marzyć o zdobyciu nowych kolonij, gdy się nie posiada węgla, nafty am
własne go chleba. To też polityka faszyzmu,
patrząc na nią z bezstronnego stanowiska,
nie jest pozbawiona utopijności. Nacjonalizm włoski powstał i ugruntował się na tle
historycznem. Wielka· przeszłość starożyt
nc&:o Rzymu n!gdy nie pr.z estanie wprawdzie
być wielką, ale próba budowania przyszło
€.ci na tej podstawie przy zmienionych zupeł
nie warunkach ży~ia ekonomicznego i polityczni;.~ o, należy raczej do polityki marzeń
o bardzo może groźnych następstwach, niż
do z<:kresu polityki realnej.
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interesuj~tego sit;

społeczeństwa

p a ństwa czytać „PRAWDĘ"

·

1

I
!
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I

dla Polski, że więc teraz będą działały zarówno ·z Nowego Yorku, jak i z Paryża wpły·
wy, korzystne ~la zawarcia traktatu handlowego z Niemcami, że to . więc zbieg okoliczności i konjunktur stwarza okazję do podjęcia rokowań, a nie spe ej alne starania z ich
1• strony.
1
Z drugiej strony, trudno nie przyznać ra-

I c.ji autorowi artykułu w ·punktach, w których
wypowiada swoje za patrywanie co do rzeczowych korzyści dla óbu stron, z zawarcia
, traktatu wynikających. Wywody te możemy
tutaj pominąć, jako powszechnie znane i

I przez

rozważnych i nieąprzedzonych polityków i ekonomistów polskich nie negowane.

l1

Natomiast ciekawą jest pewna refleksja,

1

. natury' może więcej psychologicznej.
l t
t · d · · k' d
St · b
p
an , em om wier zi, ze ie Y w u ym
r. b. poiska delegacja „z niczem" odjechała,
.mówiono, iż będzie korzystnem, jeżeli przed
oczekiwanem w jesieni podjęciem rokowań
nastąpi zmiana w kierownictwie obu delega.

I ·

I
I

I

utrzymuje p.
i cyj. Po stronie niemieckiej : Steinborn - podniesiono przeciw p. Lewal1
dowi szereg zastrzeżeń, a w każdym razie
miał to nieszczęście, że nie odniósł sukcesu.

, Na miejsce jego wymienia m. in. dyrektora
Dr. Posseta, który ostatnio
5
I minister1· alne~o
prowadził skutecznie pertraktacje w Paryżu.
i Widocznie mają Niemcy także zastrzeżenia
co do kierownika polskiej delegacji, p. ~rą

I

i
1

1

l dzyńskiego, gdyż proponują, aby dla „rozja-

pola" (niewiadomo czy walki, czy
Ipertraktacyj
pokojowych) Polska zrobiła po·
śnienia

1 czątek w tym kierunku, poczem Niemcy nie
I

zawahają się zamianować nowego kierowni-

Jest to stary trick Niemców. Tylko silI ka.
ne osobistości imponują L.11, ale właśnie dla.
i

I tego

są dla nich, jako przeciwnicy przy per-

I traktacjach
l
I.

„niebłagonadiożni".

Tymczasem

oficjalny komunikat donos~

I że p. Stresemann odbył w ubiegłym tyńodniu
specjalną rozmowę

6

z min. Olszowskim i poin-

formował

go „o przychylnem" stanowisku
niemieckiego w sprawie · podj~cia
rokowań. Rozm owę tę Niemcy wpisują, jad
.
o
I1• lw „ai:i, t ywum " na poczet tego mteresu,
! którego 1· ednak, 1' ako doświadczeni kupcy,
·
·
.
przystępują z motywem przewodmm, ktory
„
,
t em nauk'1 eKonom11:
.
. t gł,ownym a k sioma
ies
'" ·
· t · k"
·
d
h
kt
„ o c ce sprze awac, musi ez upowac , 1
1
h.
.
. d o obu s t ron k on t ra1>: t uiącyc
co o d nosi. się
gabinetu

. Błąd w rozumowaniu polegał na tern, że
Wyrą.źna polityka ekspansyjna Italji .skiek
·
'hl'
·
r.ow.:::.na 1est na .n.a1. iższe otoc.zeme -- o -rą- dla państwa takiego, ja~ Poiska, które zdołało
j
t
k
Ił ł
zem': J U15os. ~W~I i wyzys ame w ym ce U &ię w krótkim czasie politycznie skonsolidolk
.
d
l'd .
, k
małej, sła~eJ 1 mepewneJ pod względem przy-1
arcza
wac, . onso
szłości Albani'i
, ty o
. i est
.
. 1 ac1a gospo
·
kwestią .czasu, gdyz koncepcie panstwowo.
.
.
. Politika zewnętrzna włoska, jak dotych- I
rządu Marszałenergia
i
polityczne
.
.
.
k
I
ł
h
.
d
.
N'
k ,
( obecnego
czas, ro 1 uzo a asu, a e orzysc1 są ie- k P'ł d k'
szcze wątpliwe, nawet wtenczas, gdy :..e ;est I a i su s iego o torym zresztą iemcy
pozbawiona uzasadnienia, jak w sprawie 7.bli . mówią z szacunkiem i którego uważają za
żenia- się do Węgier. Wciągnięcie w krąg zwolennika porozumienia z nimi) obejmują
I swojej polityki Rumunji nie udało się i trak- całokształt odbudowy państwa.
I tat zawarty przez Averescu nie został poTym razem jest Niemiec mądry po szko- ,
, <lobno jeszcze ratyfikowany.
1
Wzmocnienie zewnętrzno-politycznego
dzię.
Gros jednak polityki faszystowskiej do~
tyka bezpośrednio dwuch potężnych państw prestiżu Polski i dojście do skutku pożyczki
- Francji i Wielkiej Brytanji, Polityka ta alnerykańskiej, o której Steinborn, nie chcąc
starła się z Francją w Tuni•sie, Tangerze, Sy- wypowiadać własnej korzystnej opinji, twierrji, w sposób bardzo drażniący zetknęła się dzi, że „według zapatrywania z wielu stron
k k dl
k
k
z nią na południowem wybrzeżu Francii,
gdzie kolonizacja włoska przybrała bardzo 1pożycz a. ta wywrze orzystne s ut i a sytuacji finansowej Polski" - te dwa momenty
niepokojące rozmiary.
rozwiały wszelkie negatywne kombinacje poDrugie ostrze faszystowskie skierowalityków z Berlina i prą ich do szybkiego na1 ne jest w' stronę Anglji. Z kolonji swojej . w
Erytrei, nad morzem Czerwonem, Włosi wiązru;ia kontaktu. Nie mogą jednak poprzerzucili się na drugą stronę, zawierając z
I 'Vładcą Jemenu traktat handlowy. A tym- 1
czasem inżynierowie włoscy już tam rożpo
u Mu~solini ' ego nie należy przecemac: nie
częli swoją pracę. Krok to bardzo zręczny, I
! był to akt oddania · hołdu, a raczej chęć powylotu
wązkiego
ale grozi on zamknięciem
na Ocean, godzi zatem w· interesy Egiptu, znania różnicy między politycznem kr .:ykacAbisynji, a przedewszystkietn W. Brytanii, twem a rzeczywistością.
Mus.solini; 'jako polityk zbyt mało liczy się
która z ·kanału Suezkiego niema innego W'YJ!'
ścia jak tylko przez cieśninę Bab-el-Mandeb. I z wlasnemi słowami. Przed rokiem powiedział on: „Faizyzm nie zmieni swego prograWątpić przeto należy czy w swoim czasie nie
1
postawi swego veta, z którem trudno będzie pm. Wszystko jest gotowe, Niech o tem
wiedzą w Italii i zagranicą, że faszyzm zdoła
walczyć. Próba usadowienia się w Anatolji
naród włoski drogą jego przepoprowadzić
także się nie powiodła.
znaczenia z bronią w rękach".
Francja wobec pogróżek faszystowskich
W czyją stronę zwrócone są te pogróżki?
zajęła stanowisko milczące i dumne. W. BryCzy to humbug agitacyjny czy polityka?
tania zajmuje stanowisko wyczekujące i obR. G.
serwacyjne. Znaczenia wizyty Chamberlain'a

Il

I

I
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·1 że „PRAWDĘ" można zamówić !
· -...- na m i esiąc, kwartał lub rok i że ies~ obowiązkiem każdego

otwarcie przyznać się do swojej porażki dyplomatycznej. Nawiązując bowiem do (•p rowizorycznego) traktatu francusko-niemieckiego, 'Wprowadzają· go jako czynnik . miarodajny. w, stosunku do Polski i twierdz~ że ,Paryż handfowo.,,politycznie 1' est barometrem

1

fll\'Jiedz znajomym \
w każdym urzędzie pocztowym

wstrzymać się jeszcze od pewnej rezerwy 1

I
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„

O faszyźm.ie Włoch trzeba mówić z pew- ·

ną oględnością, ostrożnością i zastrzeżenia
mi. Jest to proces w życiu państwowem
!taiji z jednej strony ciekawy i pouczający,
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Pismo polltvczne, społeczne
I 2ospodartze
Wychodzi codziennie
w Warszawie
Reprezentuje interesy życia
gospodarczego zwłaszcza

Rolnicze i
Prenumerata

przemysłowe
miesięczna Zł.
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W ars z a w a, ul. Szpitalna Nr. 1
Tel. 30.-54, 49-04, 30.-51, 277-88
Konto w P. K. O. 8,575.
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i włókienniczy, to cyfry za pierwsze miesią

hist :z hondynu

ce roku 1927

Przyszłość
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Deficyt bilansu handlowego z trudem pokry- trzecią. To też kiedy przed wojną bilans
Brytanii wykazywał poważną
wają dochody z frachtu i z inwestowanych płatniczy
zagranicą kapitałów. - Rynki zamorskie się nadwyżkę, to dziś }est akurat zrównoważokorczą.-Anglicy jedzą dziś :więcej niż przed 1 ny. W dodatku, sir Philip Cunliffe Lister,
wojną; więcej też wydają na administrację.- 1 szef 11 Board of Trade", oświadczył dnia 6 -go
Połowa podatków idzie na procenty i amor- lipca r. z. w Izbie Gmin, że „nigdy nie miał
zaufania do cyfr dotyczących wywozu niewityzację długów. - Co jutro niesie?
dzialnego, bo nigdy nie widział podstaw, na
jakich można je dokład1'lie obliczyć". Oczy(Od własnego korespondenta „Prawdy")~
wiście, niema dokładnych statystyk co do
Londyn, 22 października. , inwestycyj angielskich kapitałów zagranicą.
W Anglji dokonywuje się w płaszczyźnie „The Statist .'' zapewnia, że kapitały te sięgospodarczej i społecznej ewolucja, której gają 3,836 miljonów funtów, z czego połowa
rozwój pilnie śledzić należy. Ewolucja ta jest inwestowana w Dominjonach i kolonjach
niepokoi najbardziej wybitne umysły Impe- hrytyjskich. . Z drugiej strony ze statystyki
rjum Brytyjskiego i może mieć nieobliczalne „Board of Trade" za rok 1925 wiemy, że na
wprost skutki w przyszłym układzie sił poli-1 426 miljonów f. st. dochodów „niewidzialtycznych świata. I Polskę przyszłość W. nych", 225 milj. wpłynęło do Anglji, jako pro
Brytanji blisko obchodzi. To mię sprowa-1 centy od kapitałów inwestowanych; wynikałoby z tego, :te kapitały te przynoszą tylko
dziło do Londynu. Posta·r am się dziś w sposób jak.najbardziej zwięzły podzielić się z czy 6 proc. Muszą przynosić więcej, ale w tatelnikami „Prawdy" wynikami mej ankiety kim razie suma podana przez „The Statist"
co do gospodarczego położenia Wielkiej Bry-1 jest za wysoka.
tanji.

w.

1

I

I

Deficyt bilansu
handlowego

* • •

-

Bezpośrednim powodem pogorszenia się
'
! angielskiego bilansu płatniczego jest zmniejI szeme· s1ę· an5ń"1e Isk"iego wywozu 1· ro i·i marynarki angielskiej, jako przewoźnika towarów
: obcych. Udział W. Brytanji w wywozie mię' dzynarodowym wyrażał się ...:w roku 1913 cyfrą 13 proc., a w roku 1925 spadł do 11 proc.
Brytyjski 11shipping'" posiadał w swoich rękach,
w roku 1913, 40 proc. tonażij, św~atowego; w
roku 1925 miał tylko 33 proc.
Podstawą angielskiego wywozu jest węI
. giel: stanowił on przed wojną 10 proc. jego
: wartości i 80 proc. jego pojemności. Ta ostatnia cyfra jest szczególni·e ważna, albo, wiem dzięki węglowi okręty anrtielskie nie
5
l
1 szły puste do odległych portów zamorskich
dl A 1 O
.
l
1
tóż spaa ng ji.
1 po surowce żywność
dek wywozu węgla angielskiego jest „zatrwa
i żający" („Glasgow Herald" 13 .1. 26). Kiedy
· w roku 1913 Anglja wywiozła 58 milj. tonn
, węgla, to w roku 1925 wywiozła 0 15 miljonów mniej. Po strajku r. z. sytuacja wcale się
nie poprawia i w roku 1927 deficyt będzie

l

I

Dochody „wywozu Nadniewidzialnego" wyżka
I +181
339
~·,..---1-5-0---

Rok

1925

1

401

1

426

+

I

I

conajmniej taki sam, a prawdopodobnie więk
szy.
Zmalało również spożycie węgla nawewnątrz: ze 181 (1913) spadło do 175 miljonów
tonn (1925). Tłumaczy się to częściowym zastojem w przemyśle żelaznym i włókienni
czym. Produkcja suri?wki, w stosunku do
roku 1913, spadła w r. 1925 o 4 milj. tonn.
Na 338 wielkich pieców płonących w r. 1913,
209 było zgaszonych w roku 1925. Wywóz
surówki, stali i półfabrykatów angielskich
spadł w tym samym okresie czasu z 5 miljonów tonn na 3,7. Spożycie wełny i bawełny
zmniejszyło się w tych samych latach od 15
do 20 proc.. Jeśli chodzi o przemysł żelazny

25

Cyfry powyższe zaczerpnięte są ze statystyki „Board of Trade", Wykazują one,
że deficyt bilansu handlowego wzrósł prawie w trójnasób, kiedy dochody z „wywozu
niewidzialnego" podniosły tylko się o jeO.ną

.V (ywóz

•

trze- 1

ba, przeprowadziła "Treasury ' bardzo zręcznie, wcale z kredytów amerykańskich nie
korzystając. Dodać jednak musimy, że bardzo były tu pomocne kapitały francuskie,
uciekające z Paryża przed spadkiem franka.
Zwiększyły one ogromnie rozporządzalności
banków angielskich.

poprawę.

handlowego

•

angie~ski się zmni~jszył dlatego,

z~ Ill~ wytrzymuie konkurenCJ1 z · wywozem
s~: Zredn~cz~nyc~ na rynkach ameryk~ń
~kic~, z ~e~ieckim na rynka~h eur?PeJSk1<:~

„ • •

Budżet W. Brytanii wynosił w r. 1913 tyt.
ko 195 milj. f. st. W roku 1925 wydatki skarw przywozie do Domn~J~now stal~ s1~ _kur- bu brytyjskiego wyniosły 826 miijonów, a
czył P~~ Wi:>łY~E:m wyzei w~pomm~n~J kon- budżet na rok 1927-28 (bo angielski rok budkurencJ1: WoJna tę ~.woluC}ę przysp1eszyła. żetowy liczy się c..d 1-go kwietnia do 31 marNp. u~z.iał W. Brytan}! w przywozie Kanady ca} przewiduje 833 miljonów funtów wydatwyno~1ł 49 proc. w r. 1875, 24 p~oc. w r~ku ków. Z tej sumy 305 miljonów ·idzie na od1~0 t 11 proc. w r. 1920.. W ~nd1ach ang1el- setki od długów, a 65 miljonów na amortyza.skich stosunek ten wyrazał s:ę w tych s~: tję tychże; razem długi państwowe wewnę
m~ch l~tach cyfranu 77, 65 .1 5~ .. Do .dz1s t;zne i zewnętrzne pochłaniają 370 milj., czy~~ Indie są po~stawą pomyslnosc1 ang1els- h bez mała połowę budżetu. Długi angielskie
.
k~eJ, ~le pro~u.kCJa lokalnego p;:-zemysłu włó wynoszą ogółem 8 miljardów funtów.
kienmczego 1 zelaznego stale się wzmaga.
adm:I:
Rozrosła się też ogromnie angielska
To samo widzimy w Australii. Na ośtat nistracja. Kiedy przed wojną cały budżet anniem walnem zgromadzeniu akcjonariuszy gielski wynosił 195 miljonów, to dziś tylko
T-wa okrętowego „Peninsular 'and Ońental na służbę cywilną, na urzędy ąkarbowe i na
S. N. Cy", lord Inchcape, jego prezes wywo- pocztę idzie 305 miljonów. Oczywiście, koszdził z niepokojem, że kiedy ludność Austrata utrzymania wzrosły o 50 proc., ale to nie
lji wzrosła w latach 1901-1921 z 3,773,000 usprawiedliwia takiego wzrostu wydatków
na 5,435,000, to jednak stosunek rolników l na adminisłrac}ę. Popr~tu rozbudowano sam
zmalał tam z 32 na 25 proc.; jednocześnie sto il aparat administracyjny. Nikomu nie przysunek robotników przemysłowych wzrósł z chodziło na myśl krytykować angielską
26 na 31 proc. I lord Inchcape konkludował: j „biurokrację" przed wojną. Ale dziś jest
„British
posiedzeniu
Na
„Zarówno lndje jak i Dominjony starają się inaczej.
fabrykować na mieJ·scu wszystko to, czerto
'
września,
27-go
z
Society"
Jurisprudence
s
potrzebują. Wielka Brytania nie może liczyć Lord Hewart, pierwszy sędzia Sądu Najwyż
na handel imperjalny. Nie unikniemy zależ szego (lordchief justice}, mówił: 11W. Brytania jest dziś najbardziej biurokratycznym
ności naszej od rynków zagranicznych„."
W. Brytanja nie uniknie tej zależności tern krajem Europy. Jeśli nie ograniczymy tej
bardziej, że spożycie żywności jest tam dziś potężnej armji naszej biurokracji, jeśli nie
pomniejszymy jej w pływów, fo słowo sell•
większe niż przed wojną. Już przed wojną
robotnik angielski wydawał na swą żywność governement star...:e się w tym kraju szyder•
4 szylingi dziennie. $wietne zarobki wojen- stwem".
•
il!
•
ne nauczyły go żyć szerzej. To też kiedy w
r. 1913 przypadało w Anglji 290 funtów spoOto sytuacja. Dręczy ona niew/łtpllwie
żytej pszenicy na głowę, to w roku 1925 spożycie to wzrosło do 301 funtów. Spożycie przywódców wielkich banków londyńskich,1
mięsa wzrosło w tym samym okresie czasu 1 którzy są ludżmi najlepiej poinformowanymi
z 61 na 15 funtów. Ten sam wzrost wyka- I w „City". Ale są to zaruem ludzie najdy·
zui'ą statystyki dotyczące innych produktów skretniejsi w Londynie. Mniej dyskretny jest
p. Gilbert Vyle, prezes „Bńtish Chambers of
spożyw_czych.
Commerce Association", który dnia 18 b. m.
mówił w Sheffield o „przesadnym optymitWysoki „standard of life" przeciętnego I mie urzędowym", jeśli chodzi o położenie
Anglika byłby pozazdroszczenia godny, gdy- 1 handlu i przemysłu. Według pana Vyle, któby W. Brytanja była organizmem samo-wy- ry jest konserwatystą, .,sytuacja gosipodarstarczalnym. Wiemy, że jest akurat odWTot- 1 cza kraju jest niezadowalająca".
nie. Polityka wysokich zarohków i wysoCzy jest na to w~zystko rada? 'J~st, ale
kich kosztów produkcji strasznie się odbija .
bolesna: rząd musiałby zaprowadzić
bardzo
1
na przemysłach wywozowych, a te ostatme ,
surowe oszczędności. przemysłowcy musieli.:
są przecież podstawą systemu gospodarczego .
angielskiego. Na 1,200,000 bezrobotnych j by produkować tani-ej i zarabiać mniej 1 robot
nicy musieliby obniżyć także swoje zarobki·. '
przemysły wywozowe liczą ich 584,000. Po- ;
wrót (w maju 1925 roku) do waluty złotej, z Jeśli nikt swego trybu życia nie zechce ograczego p. Winston Churchill jest bardzo dum- niczyć - sytuacja będzie się pogarszała.
ny, nie polepszył l:>czywiście położenia prze- Może przyjść czas kiedy W. Brytanja nie bę
dzie w stanie wyżywić wszystkich swych omysłów wywozowych. Deprecjacja kilkupro
a wówczas miljony ludzi musiałyby;
bywateli,
centowa funta ułatwiała im konkurencję z Amerykanami . Dziś niema 9 tern mowy. O to emigrować do Dominjonów, do kolonji i za1
granicę.
zresztą Amerykanom chodziło, kiedy wywierali nacisk w „City", aby funt do parytetu
Kezimierz Smogorzewski.:
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Operację tę, ~rzyznać

złota powrócił.

\

I 1 z Japon~kim na .r~ka·ch az1atyck1ch. J~
I przed woin_ą domtnuJ~cy u~1ał W ~rytan11

I

Stara to prawda, że „brytyjska politykato brytyjski handeł". Jak ten ostatni wygląd a w cy f rac h?. · S tatysty k d okł a d nyc h za rok
bieżący oczywiście jeszcze nie znamy, a statystyki za rok 1926 nie są miarodajne, albowiem majowy strajk powszechny, a potem
siedmiomiesięczny strajk górników wypaczyły bardzo angielski handel zagraniczny. Możerny się więc oprzeć dopiero na cyfrach z
roku 1925. Otóż w roku tym deficyt bilansu
handlowego wyniósł 400 miljonów funtów.
W. Brytanja zawsze miała deficytowy bilans
handlowy, · ale to jej wcale nie niepokoiło.
Jej rolnictwo produkuje żywności na dwa dni
w togodniu. Aby więc wyżywić swą ludność
w większości w przemyśle zatrudnioną A ng1ja musi sprowadzać ogromne masy żywnaści. Stąd głównie pochodzi deficyt, który
ł
k
po rywa y zawsze z dużą nadwyżką dochody t. zw. „wywozu niewidzialnego", czyli z
frachtów angielskie1 marynarki handlowej,
oraz z kapitałów angielskich inwestowanych
zagranicą. Atoli w stosunku deficytu handlowego do owych dochodów „niewidzialnych" zaszły w ostatnich latach poważne i
niepokojące zmiany. Wykazuje to poniższa
tabliczka (w miljonach f. st.):

pewną

wykazują

ąg611;1Y je~a~ deficyt bilansu

Wielkiej Brytanji
I
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chnej do szkoły średniej, na podstawie spraw
dzenia kwalifikacyj i przygotowania kandydatów.

O ustrói szkolnictiva

Pierwszym z cyklu wygłoszonych referatów był referat prof. Sinki p. t. „Próby zerwania z tradycją antyczną w przeszłości"'.
Dzisiejsza reakcja przeciw. kulturze klasyczW dniach 15-17 ub. m. odbył się w sa- l nego winna być dokonana w tempie powol- nej łączy się ściśle - zdaniem prelegenta lach warszawskiego Towarzystwa Nauko- ( nem, ewolucyjnem, nie zaś gwałtownem, 3) z okresem jaki przeżywamy. w Europie. Jest
wego walny zjazd polskich filologów klasy- I że ·niema kolizji między pełnem realizowa- to bezwzględnie epoka rewolucji, epoka walcznych. Zjazd ten - jak zaznaczano - nie : niem siedmioklasowej szkoły powszechnej, a ki z tradycją. Jakże mamy rozumieć chwilę
średniej
szkoły
ośmioletniej
miał celów wyłącznie naukowych, lecz chciał I istnieniem
obecną: czy jest to świt nowego dnia czy
przedewszystkiem przeciwstawić się obecnie· !' ogólnokształcącej, 4) że z punktu widzenia zmierzch starej epoki? Zdania są podzięlo
rozważanemu! projektowi t. zw. szkoły jednopotrzeb szkół akademickich niezbędne jest ne. I tak Oswald Spenger w słynnej swojej
litej i upomnieć się u władz o taką politykę i utrzymanie normalnego ośmioletniego wy- pracy p. t. Der Untergang des Abenlandes"
szkolną, któraby bardziej szła na rękę szkol- i kształcenia średniego, że natomiast inny spo(Zmierzch Zachodu), dowodzi, iż J>TZeżywa
nictwu filologicznemu i klasycznemu. (Tak sób przygotowywania do studjów wyższ. np. my obecnie okres upadku. Lecz Spengler
np., wskazywano, iż w byłej Kongresówce I na wszelkiego rodzaju kursach jednorocznych jest w tym wypadku wyrazicielem poglądu
istnieje w chwili obecnej jedno gimnazjum 1 czy innych, może mieć chaTakter tylko wyjąt ! Niemców, którzy przegrali wojnę. Słuszniej- ·
klasyczne - i to w stadjum organizacyjnem). kowy, 5) że dotychczasowe reformy programo l szem wydaje się prof. Since stanowisko wielwe gimnazjów klasycznych i humanistycz-1 kiego historyka włoskiego (badacza Rzymu)
Krytykując wspomniany projekt szkoły
1 nych obniżyły bardzo znacznie wykształce
jednolitej, wskazywano na to, iż powstał on nie filologiczne abiturjentów, 6) że przesu- - Ferrera. Otóż Ferrero w dziele swojem
w pier wszych chwilach odrodzenia państwa nięcie początków nauczania filologji na 15-ty ' p. t. 11 Między przeszłością a tern co nas czeka" - twierdzi, iż dziesięć przebytych w oP?lskieg~ w a~m?sferze n~ezd~owej i że dzię- I rok życia sprzeczne jes.t z zasadami pedagok1 temu iest s1lme przes1ąkmęty doktryną. gji i psychologji, 7) że studjum klasyczne ma statnich latach rewolucji nie są początkietn.
W skazując zaś na pożytek płynący ze stu- , znaczenie nietylko formalne, stylistyczne i u- nówej ery, lecz zamknięciem koła rewolucji
djów nad literaturą klasyczną, powoływano j' tylitarne, lecz również narodowe i religijne, zaczętego w r. 1799. To wszystko co się obecnie dzieje - to dalekie echa wielkiej resię na zdania wybitnych osobistości z prze8) że szkoła średnia jest jedną z najważniej wolucji francuskiej. Może będzie rzeczą dla
.
pocytowano
szłości i teraźniejszości (m. in.
szych kuźnic dorobku kulturalnego państwa,
gląd prof. Bartla, ogłoszony w ubiegłym roku jako instytucja, przygoto1wująca przyszłych wielu ciekawą stwierdzić, iż rewolucja franprzez P. A. T.'a) i przypominano o olbrzy- I wytwórców i odbiorców kultury, 9) że ob- cuska odbywała się w atmosferze par excelmich skarbach kulturalnych, tkwiących w an i cięcie szkoły średniej do 5 a nawet 3 lat do- lence klasycznej, w a~mosferze entuzjazmu
tyku. Wyrat pragnieniom zebranych filolo- , prowadzić musi do obniżenia się kultury w dla P1atona, Plutarcha l Cycerona (pogtomi:y
gów dał projekt memorjału w sprawie zamie- i państwie. Memorjał domaga się utrzymania spiskowców i obrońcy republiki) i w. in. W
rzonej ustawy o szkolnictwie, opracowany : 8-io letniego gimnazjtun, swobody w wybo- I salonach francuskich rozprawiano o wielkich
przez prof. dr. Jerzego Kowalskiego. Memo '. rze szkoły średniej po ukończenit.1 4-ch od- I Grekach i Rzymianach, a płomienni trybom
rewolucji cytowali wielkich retorów i pisarjał ten opiera się na następujących zasa- I
.s~koły powszech~ej, utwor~i<mi~ od- l rzy antyku.
I dzia~ów
dach:
pow1ed.me1 do potrzeb umwersytetow hczby
Nawet Napoleon uszanował styl łaciński
1) że potrzeby gospodarcze państwa nie I gimnazjów humanistycznych i klasycznych z
przeszkadzają istnieniu 8-io klasowej szkoły I nauką języków klasycznych możliwie wczes- I. i wlek 19-ty otrzymał antyk w spadku po
średniej, 2} że racjonalna zmiana ustroju szkol ną, wreszcie przechodzenia ze szkoły powsze nim. W epoce silnego rozkwitu romantyz-

Walny zjazd

f~lologów

klasycznych w Warszawie

i

mu stwierdzamy, iż właśnie klasycyzm w po.I
stad neohelenizmu jest współczynnikiem ro.)1
mantyzmu. . Wszak BYT.on i Shelley - to tyl·1
ko Grecy, piszący po angielsku! Znamien•
nem jest również, iż Wilhelm Humboldt, za•'
łożyciel gimnazjum klasycznego szukał wła~1
nie w starożytności ideału kulturalnego dla.
Rea.keja prze•
walcz.ącego mieszczaństwa*)
, ciwko gimnazjum klasycznemu wy;chodzł
' z kół reakcyjnych. Słowa d-ra· Becu z III-ej
części ,.Dziadów'':

I

Któż

widzi,

że młodzłez

•
I owszem,

uczyć

staro.tyt.
[ue dzieje I..
od tego szaleje 7

•

•

dziejów: niech

się młodzie:&

[dowie,
Co robili kfólow!e, wielcy ministrowie.„

l

I

... Lecz poco zawsze prawić o republikanach
Zawsze o Ateńczykach, Spartanach, Rzymia[nach 1

„

·i'

I

..• Młodzież zarażają szałem
Ucząc ich głupstw.•. - Naprzykład

*

•

to oskarżenie historyczne. Dr. Becu ostrze•
ga przed republikat'iskim duchem humanjo"
, rów.
Na progu naszy<:h czasów spotykami się
\
1
z innymi ideałami Oto ideał szkoły klasycz„
nej: człowiek harmonijny, zajmuje nowy i_de1
I ał - obywatela produktywnego. W zw1ąz·
· ku z utylitarystycznym poglądem na szkołę
I powstaje encyklopedyzacja .progralllÓW. Cza.
sy powojenne przynoszą nam przedewszystl kiem demokratyzację szkół i uprzystępnienie
\ urozmaicać przezroczami, pokazywaniem po.

!

1·

I

j "} Z koleji Lassale, ojciec socjalizmu, pragnął, by
robotnicy przyjęli kulturę klasyczną i jako swoją prze•
I ciwstawili ją kulturze mieszcza1Htwa.
··
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nak musiałem sięgać wyżej i jeszcze w:•Ludzie są u nas skorzy do pisania. Gdy
zen by uzyskać cenny dokument. I uzy·
ich tylko coś podnieci, chwytają za pióro i
Wykońanie wyroku śmierci, tracenie skaramię prowadził go na rusztowanie,
skalem go, ale kosztem tylu zaświadczeń, l zańcó:w, odbywa się u nas bardzo dyskretnie.
piszą. Mamy tego liczne dowody w obfitej
czasie egzekucji odzyskał jednak w zupeł
ukłonów, pon.iżeń i upokorzeń, że przekli- Stereotypowa króciutka wzmianka w piskorespondencji, którą czytelnicy „Praw. dy" I.
ności panowanie nad sobą i całą pewność
ndlem sumienność, ; kfóra nakazywała mi mach: „wyrok został wykonany nad ranem'.',
darzą naszą redakcję, dzieląc się z nią uczusiebie. Tylko gdy składał prezesowi sqoszczędzać : cudze_, p~eniądze i żplowalem, ; by wzrok czytelnika. mógł prześlizgnąć się P.o
ciami zadowolenia, lub niezadowolenia z nadu meldunek o wykonaniu wyroku śmier
że nie poniosłem ofiary ; własnej ,kieszeni, ', niej tak, jak codziennie obojętnie mija tuziny
. .
szych' artykułów.
ci, drżał mu nieco glos".
by 'bez, tego ceremonjalu otrzymać praipo wzmianek o drobnych wypadkach, nie zatrzy· żaden jednak nie odezwał się tak grom- :
·
wyjazdu".
kiem echem, jak artykuł z Nr. 42 o paszpor- 1
W. oficjalnym korn,unikacie czeskiego ~iu
muj·ąc się ·na :żadnej. ·
Kończymy' na tern cytaty z listów zwo-.
ia prasowego czytamy:
tach zagranicznych. Otrzymaliśmy ze wszyst- l_
Zwycza1' ten stanowić ma pewną konces1'ę
h s t ron P o1sk'i l'is ty. i· poczto'wki', w. 06ólne1·
· ..
l.nc
lc m'il::ów zajętejo przez nas stanowiska, by
,o
,;Pomocnicy kata przywiązali skazanena rzecz ·zniewieściałego mocno ducha · cza~u.
tl~sci. 1.~'. co sta;i~~i wymowz:e. swiadectw~ Il oddać głos j.edynemu. przeciwnikowi. Bo _
postronkiem ręce do tułowia i przemu
w1elkie1 zywotnosci i aktualnosci poruszone} , mirabile dictu! -:- i taki się znąJazł. List, lu- Jeśli już kara . śmierci muśi ·być utrzymana,
mu drugi sznur pod pachami. Naciągnęli
będą
oszczędzone
.
przynajmniej
·
niechaj
.
to
b:> bez daty, podpisu i adresu, nadany w War ;'
.
t>rzez nas sprawy.
ohlschlaeger zawiązał pę
kat
stępnie
Z .nadesłaneg?, nam mat7r1ał? przytacza- ! s.zawie. nosi wszelkie cechy inteligencji ·i kul· wrai:liw~ ·nerwy czytelnika · gazet.
poczem pomocnicy
tlę -na szyi Lecjana,
Logicz~ej krytyki ,zwyąi,:a) .tex:i jednak nie
!11-Y kil.ka szc~egoło~ z pommięciem poc~wał 1; tury duchowej _ i dlatego włąśnie zasługuje.
wyciągnęli go na drugim sznurze w górę,
Nasz anonim·owy. korespondent wytrzym1:11e. JeśH bowiem kara śmierci u1 podziękowan, skierowanych pod na„zym I na . uwagę.
a kat poprawił i silniej przyciągnql pętlę
trzyniywana jest dlatego, że działa ddstrasza'
pisze: .
adresern.
na 'szyi. Gdy to uczyniono, pomocnicy
„Darowałbym Panom, gdybyście ·się do- jąco . .to ternbardtiej należałoby d~ać o ~o, aby
„Nigdy nie pragnąłem tak namiętnie f
puścili drugi sznur i Lecjan zawisł na pę
magali uproszczenia procedury w wyd~- ' jakn.ajbardzi;j s~czególowe opisy o~tatnich
wyje.chać zągr~ni~ę", pisze nam c~ytelnik [
tli. Po upływie trzech minut od chwiU
waniu paszportów ulgowych osobotn, kto- 1 ch';L'rl skaza~ca i strasznego 1ego. ·ko;ica doz Wzelkopolskz, „jak odl(qd s~alo ~1ę to u
oddania skazańca w ręce kata i jego porych wyjazd zagranicę leży poza wszelką tarły_ do na1szers7ych war~tw_ ogołu 1 wywa·
nas owocem zakazanym. Nie wzem namocników, o godzinie 6-ej min. 5, kat za1
wątpliwością w interesie ·gospodarczym 1 rły tam odstrasza1ące wrazeme. I np. w. Cz~prawdę, czy skorzystałbym z paszportu,
„Panie Prezydencie Sqdu.
meldował:
Państwa, więc np. i w pierwszym. rz~dzie j chos~owacji pod tym .w:zg.lędeI? P<;>s~ępu1e. się
gdyby t~le ni~ kosztow_al,. ale .to wiem nasprawiedliwości stało się zadość", . O go•
eksDorterom polskim. .Ale uogólnianie te· o wiele konsekwentme1 1 logiczme1 pomuno
pewno, ze umedostępnzeme mz go napawa
dzinie 6-ej min. 15 lekarz wo1skowy
gq ~a paszporty wszelkie i dla wszystkich ' cał~go ~ume1:nitaryzmu. poglądów fi~ozofic~mnie goryczą. Czuję się zamkniętym w
stwierdził zgon skazanego, poczem kape•
jest niepojęte. Przecież chyba rozumie- nyci.1 M~ssaryka. Teori.a ods.trasz~~ia reali·
klatce i to mnie dusi. Wy tam z pod. b.
Zan wojskowy wezwał obecnych, aby zmó-,
ją Panowie, że otworzenie granic Państwa zowana 1est tam w całe1 rozc1ągłosc1.
zaboru rosyjskiego może nie odczuwacie
wili Ojczenasz za duszę zmarłego. Zgo„
· nąc· mi'ał w Oło. . a·d · d . t
, . dla wszystkich bez wyjątku je~t tak dla
tego tak dotkliwie, jak my tutaj, którzy
dnie z przepisem ciało Lecjana pozosta·
. y me awno emu zaw1s
d
h .k .
t
· ·
I"
·
·1
1a z gospo ad- ~uńcu na szubienicy bandyta Lecjan, dopuw,zP,iędów pol~tycznyc
Colgo ~ ~z: bznt Jimy po1;cza i paszpo~
wiono przez pól godziny na szubienicy,
jeszcze prze - szczono na miejsce stracenia oprócz osobiczych i„ patnotycznyc
a ył skwza., b>:l t ka ln~s o wbar y, . whys .ara następnie zdjęto je dla dokonania seR..•
stości urzędowych także dwudziestu dzienni- I
wczesne ·
czy 0 upzc . 1 e 0 e7ow~, ?' po1ec ac w ·
cji".
Otóż. właśnie • że te"i:.o nie rozumiemy i że :, k arzy, z kt,orych k az· d y s tarał si'ę uczvnić
z wy1ątkzem wschodu.
dowolnym kierunku,
;· · zd ·
l , ·
· dl t
I
W ten sposób sprawiedliwości stało s~
~ e.go w a_snze ~ po1ęczu u zz lisi, nieznanego korespondenta jest. dla nas I wszystko, co leżało w jego siłach, aby w opimoze
z achodu JUZ Z? Kro_l~~twie Kongresowem zastraszającym ~bj awem skażenia 1. spa~ze- 1 sie swoim nie uronić nic z okropności tej zadość i zgodnie z teorją od·s traszenia po·
h ·r·
I nia naszei' umyslowości przez toksyny Clasrozpoczynała się . Az1a "
winnaby w czechosłowackiej statystyce kryC wi i.
W
.
yy goszczy pisze nam pewien nauczy- , nego i wszechwładnego biurokratyzmu.
Z Bd
l minalnej zmniejszyć się cyfra morderstw.
Same opisy ostatniej nocy skazańca za- Czy tak będzie, dowiemy się dopiero póź-_
starczyło 3:-ch lat stosowania utrudnień wjciel:
„Grabski wymierzył cios w bogqczy, jazdowych, by wpoić w umysły przekonanie, pełniły sporo mieis.ca w codziennej prasie. 1 niej narazie jednak jako bezpośredni skutek
1
a tralil inteligencję. bo . bogacze i tak wy- że - jeąt c.oś złego .w samym fakcie wyjazd1;1. l Nie opuszczono ani j~dnego szczegółu, a każde pis~a ·przynoszą następujące wiadomołci:
podano
niego
przez
wypowiedziane
zdanie,
urzędmz
którego
od
pochodzi
Jeżeli list nie
jeżdżają, zaś inteligencja, nawet średnio
„Trzech uczniów wiejskiej szkoly w
k"ów; spłoszonego widokiem uszczuplenia za- w dosłównem brzmieniu. Według tych rezamożna, nosi jarzmo niewoli. Dzieje_ jej
chłopcy w wieku SZESCIU i
Landau,
się wielka krzywda, bo brak porównąń kresu swej władzy - to niepodobna oprzeć lacyj . Lecjan okazał dużą skruchę, przyjął
lat, wracając ze szkoły do doSIEDMIU
wykilkakrotnie
poczem
religijną,
zmniejsza horyzont i ogranicza pojęcia. się zdumieniu. iż pierwsza wzmianka ó ko- pociechę
mu zabawiali się w „STRACENIE LEZwlaszcza młodzież, która nie 2tdążyla wi- :iieczności przywrócenia swobody l"lfchów o· ra~ił tak}e ot.o pobożne życz~nia: :•<;Jdyby t~~
CJANA", przyczem wzajemnie wieszali
dzieć świata przed wojną, wyrasta i roz· bywatelo111 po!skim mogł.a wxdać się komu-: Bog chc!al szę. nade mną zlitowac i zrząd~i~:
się na chustkach do nosa. Gdy nadeszli
katastrofie.
uległ
kata,
wiozący
pociąg,
aby
wija się w całkowitej nieznajomości świa- kolwiek bluźruerstwem memal. .
starsi uczniowie, chłopcy dawali już tyl.
zapdniły
stracenia
Opisy san1ego aktu ·
Gdy wspomµieć, źe . przed w~iną. E'uropa
ta, więc JJdy dojdzie do pracy, nie zdoła
słabe oznaki życia. Na krzyk chłop
ko
przy
obecny~h
z
.
Jeden
pis~.
szpalty'
całe
.
zn~t.a
n~e
~q~,11
tyl~o
w.nieść d~ niej żadnego oż~wczego ·czyn- z· wyj'ątkiem. j~dnej
przybiegli dorośli, poprzecinali pętle
ców
nzka tworczego,, zaczerpn~ętego. z · poz.a paszportów, ze 1 po .wo1me likwi4ac1a ~rzy- 1 straceniu dziennikrzy wysłał następu1ącą dena szyjach chłopców i zastosochustek
z
partykularza, ktory z Polski zrobiły wła~ 1 musu paszportowego zatacza coraz to szersze I peszę .do swojego pisma:
wali sztuczne oddychanie. Po długotrwa
.
..
·
·
· .
· ·
kręgi, że .cor•z . to nowe umowy m.iędzypańśnie zarządzenia po z.portowe".
łych wysiłkach udało się chłopców uralo·
„Kat Wohlschlaeg?r, liczący 7~ lat,
Z innej zupełnie strony, bo ze wsclio- : stwowe · kasują · przymus •wiz konsularny~,
wać".
zddei
był cały ąas og.romnre wzburz.ony
dnich krańców Małopolski takie płyną narze· a my ciągle jeszcze . obstajemy przy naszym
nerwowany. Drzał na calem czele, a g Y
to dopiero
i swoistym systeini~ prohibicji 1Kani'a·
* * *
· · wszys tk'ze przyg0 t owanz·a do
' yl JUZ
··
· Posiadam wszystkie warunki wyma- ocenia się w całe1· pełni wvsokość muru, 1a.
u k oncz
„W tych dniach kilku chłopców w N a· l·· „Gd· d zca
" powie
· k uc7z,
· od zach o du,
· · się
' pasz- kim · sztucznie odgradzamy
. . Y Po m'?ślę • ze
egze
gane" przez ustawy dla otrzymania
na Slowaczyźnie zabawiało się w
mest
c~lowu{/,?.
.
wyprawie
.mam
znow_u
oto
I,
naszych
do
·
go
portu ulgowego. Gdyby władze lokalne zamiast usiłować przenieść
Lecjana". Po ustawieniu szustracenie
.
,_ tamten .~u:zat! to ~labo mz się ro. i.
były uprawnione do wydawania poszpor- gr.anie wschodnich.
do wyboru Lecjana.
przystąpiono
bienicy
rzecz~wis~ze /~~o pu!'~szy po':1..ocnzk, kto:
Dotąd . widniał na _nim napis „Wszystko !
tów. byłbym prawdopodobnie otrzymał
się pięcioletni chlozglosil
ochotnika
Na
i·~pr~y-puszczal
zzęczem
1eg~
17st
..
b
n.
r~
tenapiszemy
nim
na
co
Ale
go bez trudności, bo wiadomo jest tu, ;a- dla waluty!".
sobie nałożyć st,r_ypozwolił
który
piec,
nze obe1mze P? mm stanowz.,.~o, pr_~~z ca·
kie zajmuję stanowisko i w jakim celu za- raz?.
byłby ponzosł
Chłopak
szyję.
na
czek
ly czasu muszał ·go podtrzymywac i pod
M. B.
granicę wyjeżdżać muszę. Niestety fed- l .
śmierć, gdyby przechodząca przypadkowo
NWMiijd
ww••;1ww====er
;•gm+
tamtędy jego matka nie zerwała sznura
ee
LA
9*„MM'P!Mł*A'
i nie uratowała swego dziecka.
ich najszerszym masom. Anglja, Ameryka większonych wizerunów na monetach, wre- ł cza, 12) rysunki, obrazy nastrojowe, kopie
Podobny wypadek o tragicznem jedi Norwegja znoszą naukę łaciny i greki w r. szcie odśpiewywaniem co pewien czas uryw I obrazów mistrzów, 13) odlewy gipsowe arc)'nak zakończeniu uydarzył się we wsi Mo1918, lecz przywracają ją zpowrotem po r. ków z Enejdy. Bal A jeśli n_a uczyciel nie j dzie~, 14) modele, kostjumy, 15) mapy, atlarawce. Znaleziono tam powieszonego trzy1925. Jedyny przykład zupełnego zerwania potrafi podać głosu? To niech go wyręczy sy, 16) instrumenty, nuty.
nastoletniego chłopca. Rodzice chłopca
Do bardzo pouczających należał pokaz
z kulturą starożytną - to Rosja Sowiecka. 1 płyta gramofonowa! Można równ~e.ż . z:i-posądzą, że syn ich, który bardzo żywo inI w historii Polski miało miejsce podobne zja znać uczniów z rzeźbą, a nawet dac imC)aty- przez d-ra Zmigrydera c<i;łego, szere.gu przedteresował się straceniem Lecjana, zaprawisko, w niezupełnie jednak tej samej for- wę do powstania kół, któreby się bliżej ze- miotów kultury antyczne1 1 -ktore z 1ego polegnął sam na sobie wypróbować egzekumie: mianowicie zdecydowanie reformator- ' tknęły ze sztuką antyczną. W klasie 8-ej c.enia wykonywali uczniowie. Dr. Zmigrycję i padł ofiarą swej dziecięcej cieka·
ski krok Komisji Edukacyjnej, która będąc nauczyciel może pokazywać fotografje. Po- : der, w referacie przez siebie wygłoszonym t
wości.
przerażona martwotą, panującą w szkole je- ' wyższe uwagi dotyczą urozmaiceń w dzie- ) zwrócił uwagę raz jeszcze na bezcenne warTgb.
zuickiej - poszła bardzo na lewo. Ale te dzinie nauczania łaciny. Co się tyczy języ- ' tości kulturalne drzemiące w antyku.
r
wszystkie zjawiska - to objawy prądów ka greckiego, to i tu można zastosować meDr. Szachterówna w swoim r.e feracie
można,
.
greki
naukę
Zacząć
Zasadniczo
podobną.
todę
l
przemijających.
i
chwilowych
zwraca uwagę na to, iż studja nad antykiem
ideał humanistyczny. - stał się. A państwo
nawiązując do wielu słów pochodzenia grecmają również wielkie znaczenie przy skiero
współczesne, które ma prócz oświaty, rów- ' kiego, które używamy w życiu codziennem
-..tywaniu uwagi dzisiejszej -z materializowanej
ANEGDOTY.
nież zadania kulturalne do spełnienia będzie ! tak np. kilo, barometr, apteka, ogórek i nazw
młodzieży ku zagadnieniom wyższym. W
czerpać pełną dłonią z tych olbrzymich skar- I technicznych. W klasie 5-ej czytanie Hometym celu należy dbać o to, by młodzież odZmarły niedawno Robert de Flers pisywał
:>ów, jakie stanowi literatura klasyczna. Do- l ra mogą ilustrować rysunki Wyspiańskiego czuwała i przeżywała nieśmiertelne piękno, w „Figaro" recenzje teatralnę i uchodził za
czekamy się wkrótce świtu nowego odrodze- I (Iljada}. Do ożywienia wykładów przyczy- zaklęte w dziełach Tacyta, Sofoklesa, Plato- bardzo pobłażliwego krytyka. Mimo to niektó
nia antyku!
. nią się również fotografje, kopje gip.sowe l;la. ·.Chcąc jednak, aby otrzymane rezultaty rzy artyści nie byli z niego zadowoleni. Pe·
Do nadzwyczaj ciekawych należał rów- znakomitych rzeźb, t. z. obrazy nastro1owe, 1stotnie odpowiadały wyłożonej pracy, nale- wnego razu jeden z przyjaciół zapytał go:
zawieszane w klasie np. na przeciąg 2-ch ty- ży dostroić naukę antyku do przyśpieszone Dlaczego nie wspominasz nigdy o pannie L.?
nież referat Naczelnego Wizytatora prof. St.
Cybulskiego: „O metodzie ożywienia naucza godni, celem wprowadzenia nastroju tego o- go rytmu naszej epoki. ·
- A dlaczego mam o niej pisać? - odparł
nia języków klasycznych". Prof. Cybulski kresu, który się przerabia, wreszcie chór,
Referat prof. K. ·Dąbrowskieo zawierał li de Flers - przecież i tak nie zdołałbym pop roponuje wprowadzenie wielu inowacyj, deklamacja i balet na scenie. Oczywiście, mało znane dotąd dzieje szkoły humanisty- wiedzieć tego wszystkiego, co ona sama o sok tóre zdaniem jego, opartem na długoletniem ' ideałem w tym kierunku byłyby podróże do cznej w byłym zaborze rosyjskim.
bie myśli.
Włoch i do Grecji. Kończy swój ciekawy
d oświadczeniu będą miały pomyślny skutek.
Miał zjazd i swoje momenty humorystycz
referat pr of. C. projektem urządzania przy ne. Oto w chwili, gdy zastanawiano się nad
Już początkowe nauczanie łaciny w klasie 4
- mniema prof. C. - może się opierać na gimnazjach muzeów filologji klasycznej (ist- kwestją wymowy w języku łacińskim, jeden
Rzeźbiarz Rodin zwiedzał pewnego razu
autentycznych tekstach, któremi będą: sta- nieją już -w Finlandii}, kt~re tak są potrzebne z uczestników zjazdu, propagując czytanie
rożytne i późniejsze napisy na gmachach i
dla nauki antyku, jak np. sale chemiczne i fi- liteTy c jako k, ucieka się następującego ar- w towarzystwie tancerki Loie F eller jedno
zyczne dla nauki chemji i fizyki. „Wyekwi- gumentu: Powinniśmy czytać nie Cicero a z muzeów florenckich. Pokazując towarzyszświątyniach, przysłowia i wyjątki. Nieobjaśniona forma metryczna pima - pomoże uczpow~.nie" takiego muzeum powinno zawie-1 Kikerp, bo czyż rzymskie koguty piały ci-ci- ce ó!Jromną, wykutą w marmurze rękę, rzekł:
„Niech pani dobrze się przyjrzy tej ręce, wyniom w uczeniu się na pamięć. Nauczyciel , rać następujące zbiory: 1} Gramatyki języ ri-ci czy ki-ki-ri-ki? !
1 kutek przez Michala-A.nioła!"
ków, 2} Słowniki, 3) Wydania starożytnych I
śp iewu - co pewien czas może dać ilustrację
Z powodu braku czasu żadnych rezolucyj
muzyczną de przerobionych kawałków. Wo- l autorów z komentarzami, 4) Tłumaczenia pol : nie p o djęto.
„A skąd pan wie, czyja jest ta ręka, przeI
góle naukę w kl. 4 należy traktować jako pro skie, 5) Podróże, 6) Dzieła traktujące o łącz1 cież nigdzre niema podpisu?"
Będą one ustalone po porozumieniu się
pedeutykę, uchylającą jedynie rąbek zasło- 1 ności współczesnej epoki ze światem anty- I
„Tylko on, albo ja mogliśmy stworzyć t~
ny świata starożytnego. W klasach 5-6 mo- ' cznym, 7) powieści i wogóle beletrystykę, zaj z kołami filologicznemi poszczególnych mia~t
zakomunikonauczycielstwa
życzenia
jako
i
arcydzieło. A ponieważ ja nie robiłem
kie
żna już uczniów zapoznać ze sztuką grecką mującą się światem starożytnym, 8) Czaso- wane Ministerstwu W. R. i O. P.
ręki„:•
tej
lub rzymską. W klasie 7-ej należy wykłady ; pisma poświęcone klasycyzmowi, 9} dział en(Warszawa).
L. Ro-n.
urozmaicać przezroczami, pokazywaniem po- cyklopedji, 10} dział fotografji, 11} przezru-
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POLICYJfłY.
mówiąc, nie ZYJe się w obliczu
ale obcuje się nie4stannie z zaświa
tem, żyje się na planach zaświatowych. W
podzwrotnikowej strefie otrzymuje się namacalne objawienie przyszłego życia. Wyjechałem z Europy otulony widocznym dobrobytem rnatetjalizmu południowego i pogańskiego, wróciłem doszczętnie odwrócony
(la tete en bas), z przeświadczeniem., skrajnie przeciwnem, żywota przyszłego, lub wielu przyszłych żywotów.
k „b.„Ni~ prot' buję wyttkłwnadcbzyć teg? Ibitera:~io, owiemb 0 wszys 0 0 ywa si~
OJU,
ruepo
romantycznego
ez
teratury,
t
d · · kt,
·
ł ·
a
ore
unuema,
zupe me,ł ·mimo z· kt,
prosto
· · 'ł
h
od
miana wywo UJe u rue oryc przyiacw
objaw!a
na Zachodzie
Rzecz, ·która
moich. dk'
· ·t
W h 0 dz'
t k
ie ies
se
się rza im ·mis Y om, na
j·e st oczywistością.„".
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Paweł Morand jest rzadkim typem Francuza - Kosmopolity, którego skłonności i zamiłowania wyganiają z ojczyzny. Od szeregu
kl e
·
, · łe, o niezwy
barwne, sm1a
·
. 'ki 1ego
1a t, ks iąz
sugges t ywne1· sile, wnoszą czy t e1m'ka fr ancuskiego w świat nowy. świat obyczajów, nał
h
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nuętnosc1 1 o e su mora nego, różnyc zupe
nie od tych, które otaczają go w rodzinnym
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. T en śwtat
kra1u.
„mny , o tórego wieuzie
·
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Qran , je.st rancuzow1 zawsze .rówme
nas
~.
na to, czy świetna proza
obcym, bez wzg 1 'fi.LU
znakomitego pisarza roztoczy przed nim obrąz któregokolwiek zakątka Europy, czy
Ameryki, czy Dalekiego W schodu. Rzecby
można, że ta obcość, a raczej możność roztoczenia jej jak mieniącej mgły nad· wiecznie
jednakową treścią życia, jest czarem tego pisarza - wędrowca, tego wykwintnego, do
&zpiku ko&ci kulturalnego „brodiagi" Zachodu, który sam ~rzyznai· e się, że 1· est 1· akaś sirła, pędząca go wciąż w drogę.„
Lefevre, znany interview'ista.. który wywiady swoje z wybitnymi literatami drukuje

I trzeba przebyć drogę handlu, polityki itp.
I Literatura musi stać się środkiem lokomocji

I międzynarodowej, najdoskonalszym, najhar.:r.- 1·ei' powi'etrznym.
l ~
Z pod sło'w tych, dla szerok·1'e1· publ1'czności obliczonych zwierzeń, rysuje się sylwetka człow1'eka ni'ezmi'ernt'e wspo'łczesnego,
trzeźwego; nie artysty, hołdującego sztuce
kto'ry
dla s7tuk1', ale ob·s erwatora bystreńo,
5
1'· zm1· "'rza l"u n1'.emu, bez
cel
1'-a,sno w1'dzi' swń.1
"
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~,
wahań. Cel to w1'elkl', b"zm1' w ru'm nu:ta na1·•
I głośniejsza w obecnym wysiłku ducha ludzkiego: dążność do zbliżenia się międzynarodowego, do wzajemnego duchowego przeniknl'ęci'a s1'ę ludo'w, L1·~.eratura sta1'e się środki em, użytym przez Jedno z przelicznych stok
warzyszeń, zakwitłych ja barwne nęcą'Ce
· kwiaty na pniu Ligi Narodów.
Takim oto, w pierwszym (}kresie swojej
twórczości, przedstawia się Paweł Morand.
Podkreślam rysy dominui'ące w te1· twórczości: współczucie, kryjące się pod trzeźwą obserwacją i dążność do z.jednoczenia, do zbli-
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Nie cieszą mnie już, przyjaciele, sprawy
moje. Pies zepsuł mi humor. Stało się to
·
niedawno.

Kupcowi Jeremiejowi Babkinowi skradziono futro na szopach. Babkin oczywiście w
lament, Wiadomo, żal mu futra.
Futro - powiada - było dobre i drogie.
Szkoda go. Nie pożałuję - powiada - pieniędzy, a złodzieja znajdę.
Wezwał przez telefon Jeremiej Babk in
policyjnego psa ~ywiadowcę.
Pies przybył niebawem a z nim agent.
Taki sobie agent - w owijakach i w kusej
k~~1z·w ~:ł:r~ił ~ai;e~~ł~~mie~i~z: c~;:~~.~ czapeczce. A pies widać z.ły. I pysk ostry
Rzeczy wydają mi się dziś jaknajrzadziej god- i do każdego paskudztwa nos wtyka. Okropne psisko, strach patrzeć.
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1 ne pragmema, a pragnę, z pe ną sam.owie- i·
J es t em kari' e ń '
· pra5nąc.
· me
d zą„. U czę stę
Pchnął ajent psa na ślad koło Babkinorowiczem, który zatracił swój cel, który nie wych drzwi, rzek „ps" i odszedł,
wie już o co ma się starać. Gdybyś pan za- I
Psisko powąchało powietrze, potoczyło
• pytał mnie dziś czego pragnę, znalazłbym się
ślepiami po tłumie (ludzi naturalnie gromada
..t~ • d . , Ch b . dn g
.
kł
Y a Je e o:
opo·cie. co OUJpowie ziec.
w
się zebrała) i wnet podchodzi do babci Tekli
chc1'ałb m pi'sac' lepsze książki Ohydny to z piątego numeru i wącha spódnicę ~
•
Y
·
dla mnie widok, po powrocie, widok tego
Babcia chowa się w tłum. Pies chwyta
świata zachodniego, jak Q:oni ostatkami, jak
zatruwa sobą Wschód, jak się zapada w roz„ za S:pódnicę. Babcia wyrywa się w bok-pies
za nią. . Chwyta za spódnicę i nie puszcza.
w khtóvetm pban.os zy
.:r
1
Runęła babcia na kolana przed ajentem.
się nauuzyc1e me orzecznyc porze. 1 atwych uciech„.
Tak - powiada -wpadłam. Nie wypieram
. się. Pięć wiader rozczynu - powiada ,,Djabeł na starość?"
1rNie jestem diabłem. Trzeba znaleźć jest sprawiedliwie. I aparat też jest. Wszy.
. .
r-ównowagę między użyciem a umartwianiem stko rzetelna prawda. Jest sch01Wane w ką
się. Jestem, jak wszyscy pisarze francuscy, pielówce. Prowadźcie mnie prędko do mi·
bezwiednym moralistą. W nowelach moich licji.
naijba:rdziej drastycznych, próbowałem jedyLudzie zdębieli.
nie kra11cowo przedstawić różnorodność w
A co z futrem 1. - pytają,.
że
uz'yc1'u naszei' epoki', by wykazać lud~iom,
d k
nic
powiada babcia
O futrze goniąc ~a ~ozkosz.ą, źle ~zynią. M~ je na
nie wiem, a co do reszty jest tak, jak powieusuby
walki,
do
zam1łowarue
w1elk1e
zbyt
d . .
, .
działam. Przyznaję się.
d
, , ł '- -k' .
ł nąc się 0 DleJ. .
„.„Uder~a ~me częsc g ~IJ'U' teJ .P:raw y,
Odpr owadzono babcię.
kt.órą o.di;iaid.uią we .wszystkich. reh.g1ach, a
Znów bierze ajent psa, znów pcha go no11 IWanowic1e, ze dla mch wszystkich 1stotnem
sem na ślady, rzekł „ps" i odszedł.
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s~ys ie r~. •, J~ Je yme . teWI aa ne.„
Psisko powąchało powietrze. potoczyło
! gJ~„. łączą s1ę z duche~ prze~i'Y. materii„.
! Więc nale~ę ,d~ wszystkie~ rehg11. Jeste~, ślepiami i wnet do obywatela uprawdoma
l zresztą, ~ze~wia~czon)'.', ze. -0ne ~s~ys~k1e podchodzi (uprawdom = uprawliajuszczij doI połą~zą się ktedys, bowiem n11eprzy1aciel Jest mom = rządca, przyp. tłum.).
B dd . .
. k . "''ł
Zbladł uprawdom i plackiem pada.
[ wspolnpy.
„„. rzysz a moia s1ą~a: " u a zyJą•
Wiążcie mnie - powiada - dobrzy lu·
vivant) przedstawi księcia
! cy" (le. Bouddha
T ·
tk . .
. . A „
ł d
dzie, obywatele uświadomieni. Jam jest , po uh md ~weJW fzJi ~ ze 11~ę?~ z :rwi i~bac!ą powiada - największy przestępca. Ja ormie
zack o mą.
d puię powiada - zebrałem pieniądze za wodę i
h spro
h d d
k W pow1escioweJ,
, t
wy azac .s osu~e,, ~~ o u o acd ~ u. o- wydałem je na swoje zachcianki.
st::i-r;i~ s.1ę wmesc moi skromny u ział poLokatorzy jak nie zwalą się na uprawdo.
wiesc10p1s.arza w te~ pal.ący temat.
„„.C~c1~łbym by7 i;ozyt~;znym, cichyil'!, ma, i nuż go wiązać. A psisko tymczasem
ma~o. wtdzialnym,. zyc z pwr~m .w ~łom~ znowu wącha powietrze i podchodzi do oby.
chcia~bym, by m?zn8; było powiedzieć kie~y~ watela z numeru 7 i szarpie go za portki.
oWrue. 0 powiedziani~· byłh okB}lddzie.
Zbielał obywatel i padł przed ludźmi na
" yzy.rn ony - wyzwo 1 mnyc ' u oiony I
kolana.
ukoi u•innych.
·
· · t
, • h · .
Winien jestem - powiada - zawiniłem.
. „nie. usmiec. aJ się pan, nie ies em Jeszcze Jam jest - powiada - podlec i łotr. Ja ~ am uko1ony, am wyzwolony!
kaja · się - w książce pracy wyskrobałem
(Dok. w następnym numerze)
prawdziwą datę. Ja, źrebiec jeden, powiada
(Genewa)
- powinienem w armji służyć i ojczyzny bro
nić, a tymczasem mieszkam sobie pad numeAnna Leo-Rose,
rem 7 i korzystam ze świadczeń komunalnych. Bierzcie mnie.
Struchleli ludzie. A to ci dopiero pies RUCH_ WYDAWNICZY W NIEMCZECH.
myśli jeden i drugi.
w roku 1926 na terenach języka niemiecZaś kupiec J eremiej Babkin mmg_nął ol kiego pojawiło się przeszło 30,000 książek. 1 czyma, wyjął pieniądze i podaje ajentowi.
WyIJTowadź _powiada_ swego psa djabel
i Na beletrystykę przypada nieomal 15,000, na
'1 historję 1,500, na nauki przyrodnicze i filo- skiego. Ale psisko już dojrzało Babkina.
wiję ze sztuką po mniej więcej 1,200, na ' Stoi przed kupcem i ogonem kręci.
l geogralję 847 tomów. Nowozalożony mieStruchlał kupiec i zabełkotał. B6g praw, si.ęcznik „Die Biicherschale" (nakład R. Boll
Berlin NW. 6, Schilfbauerdamm 19J pre- dę w~dzi - powiada - skoro tak się stało.„
! liminuje książkową produkcję niemiecką na . Jam jest - powiada su.kin-kot i łotr. I ful rok bieżący ha takież same liczby i to z okła- I1 tro - powiada - wcale nie jest moje. Futro ja u brata ściągnąłem.
1
1 d
strony, a psi·s ko ·
ludzie w
Rzudli
PlóRA(
DOCHODY
em.
by powietrze
niema,
czasu
nawet
! Maurycy Maeterlinck nabył pochodzący ; potworne
' z XV w. zamek Coudray-Montpensier. śre· wąchać. Złapało dwuch czy trzech i trzyma.
I<.ajali się . Jeden państwowe pieniądze w
1
· dniowieczna warownia leży 7 klm. od Chinon karty przegrał, drugi małżonkę swą żelaz
{Gmina Seuily), a należą do niej dobra de la kiem uczęstował.
Deiniere, gdzie urodził się pono Rabelais.
Rozbiegli się ludzie. Podwórze jak wyMaeterlinck posiada już i zamieszkuje w Nor
mandj! opactwo Wandrille. Zupelnie jak u , miedone. Pozostał tylko pies i ajenit. I oto
naraz podchodzi pies do ajenta i orlonem
5
nas„.
merda.
ZAMIAST. AKADEMJI.
i Zbladł ajent i pada przed psem.
Rząd węgierski nabył w Rzymie „Palazzo
Wiążcie' mnie - powiada-kąsaj·cie mnie.
Falconiere", który przeznaczył na cele kulpowi·ada - otrzymałem 'na wasze ps1e
Ja
swego
siedzibę
na
turalne, a w szczególności
żarcie trzy czerwońce, a dwa dla siebie skrę
„Rzymskiego Instytutu" oraz mieszkania dla
artystów, uczonych i pisarzy swoich. Tak ie ciłem.
Co dalej było, nie wiem. Wyniosłem aię
przedsięw:ii<?.de lepiej do c'ł!u prowadzi, niż
cz em prędzej.
Akad emic W teraclic.
Michał Zoszczenko.
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której ukształtuje się dalsza praca Morand'a
ł ,,.
b' . . t
•
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Morand'em. Morand przyznaje się do swego
Kosmopolityzmu„. uzasadnia go. Dziad je- one na1g ęoieJ wyz10 · tą 1 pię no swe po 0"'ą
go był francuzem „rosyjskim" z typu tych na duchowem obliczu jego.
Ale poza współczuciem i dążnością do
fr ancuzów, k tórzy dor obiwszy się pieniędzy zjednoczenia
_ temi dwiema kardynalnemi
w carskiem państwie najwięcej kochali swój zasadami mądrości Wschodu_ znaczy twórkraj i największą mieli wyrozwrijałość dla czość Morand'a powierzchowność Zachodu
szaleństw Rosji. Ojciec Morand'a wrócił do _ a raczej mętne pojęcie 0 tern, co złudneiParyża, ale cudzoziemczyzna wypaliła już
i o tern. co jedynie nieprzemijające - wieczt ł .
któ
. g d
.
. t
ry s a się 0 - nie trwałe, a więc rzeczywiste. ,,Trwałem
pię no swoie na Je 0 omu,
gniskiem skupiającem najświetniejszych pi- 1 jest tylko to, co wyjątkowe _ a nie to, r:o
· arz. M ę d rzec
, · m ł od y pis
sarzy zagranicznych, bawiącv, eh w Paryżu. 1u·dzk'1e „ - mow1
p aweł Morand od trzynastego roku życia tego W schodu, który
Morand dziś u.kochał,
kształcił się w Anglji - tam też. w Oksfor- byłby mu odpowiedział: „Wyjątkowość _
dzie, skończył studja uniwersyteckie, pozna- rezuHat splotu okoliczności _ jest moją
· t
· · t · · · k · · ~-: ·
jąc Francję według własneńo określenia
rue is meie. ia rue lSWile)e w rzeczyw1s o5
"gł ównie na tle jej roli międzynarodowej''. ści to, co ludzie nazywają codziennym bienaprzód w szkole, później studjując w Bri- giem życia. A więc między wyjątkowością
tish Museum. Podróżował wiele: zwiedził ca- a codziennością ludzką _ różnicy niema
łą niemal Europę i część Ameryki. W 1919 Trwałym bowiem jest jedynie Duch poza
roku osiedlił się w Paryżu, został wkrótce przejawami żydia ludzkiego stojący _ ho
wysokim urzędnikiem na Quai d'Orsay. Je- On, jedynie, jest rzeczywisty".
·
· ·
d ·
A · M
dna za drugą poczęły ukazywać się książki
~razema łs· wd.zio!e
obranh pkie~~szeopiera
, .zet
kl
.
b t 1 t , . a mezwy
t
.
na z u e
ra1ow
e ze sw1a a o cyc
r-u a ne resc1ą,
Jego, częs o
barwne i plastyczne stylowo: ,,Europe ga- wypadków, że widzi i opisuje sytuację nie
· nowe· · przyczyn, więc
·
lante" („Europa swywolna", przetłumaczył- szuk.a1ąc
u k ry t yc h 1e1
literacwzględem
pod.
przepyszne
_
jego
le
oszałamiającem
i
niej,
po
ślad
w
a
by Boy),
jej powodzeniu: „Ouvert la Nuit" i „Ferme kim _ nie zbliżają czytelnika do cudzoziemców, przeciwnie, pogłębiają uczucie odrela Nuit".
·
·
Myli się jednak ten, kto zachęcony tymi bności.
Pisarz jednak, który idzie swoją drogą,
tytułami, szuka znanych drastycznych sytu- '
acji i sensacji, na obcy przeniesionych grunt. ' wsparty współczuciem a dążący ku zjednoJest w obserwacji Morand'a, nawet gdy pa- czeniu - przezwyciężyć musi to nieporozutrzy na rzecz niską lub na przeżycie z naj'- mienie.
,.
· ....:r,,_ w po d roz
W 1925 r. M orand wyie~a
·
Ohydnl. eJ'sze'J s z arzyz n y mę t'ow wyrwane, ianaokoło świata. Jechał do Siamu, przez. Akiś ton powagi i współczucia nad nędzą merykę, wrócić miał przez Indje holendernie osobnika ludzkiego, o którym mowa ale nędzą natury ludzkiej, wszędzie, pod ka- skie i lndje angielskie. W Chinach zaskoczył
Ż<iem niebem, :równie nieszczęsnej i sponie- go strajk marynarzy, rozchorował się na
wieranej. Współczucie to, wyzbyte wszel- źle opalanym statku. Przesiedział dwa miekiej tkliwości, zupełnie objektywne wystę- siące w Bangkoku i wrócił~ skróciwszy
puje niemniej potężnie w pochwyceniu i podróż - do Paryża.
Tam, przedstawkiel Nouvelles Litteraizaznaczeniu półcieni sytuacji i półtonów duszy, które jednocześnie tworzą skończoność res postarał się natychmiast o nowy wywiad
ze znakomitym podróżnikiem, którego sława
obrazu środowiska lub tyipu.
W wywiadzie z· 1924 r., o którym mówi- literacka wzrosła jeszcze przez czas jego nieobecności, dzięki niezwykłemu powodzeniu
łam przed chwilą, zaznacza Morand, że
tomiku, zawierającego wrażenia jego z powprowadzając do literatury ton kosmopolityczny, chciałby zniszczyć pojęcie egzotyzmu, dróży, zebrane p. t. „Ziemia tylko". (Rien
który, jak sama efymologja słowa wskazuje, que la Terre). Mimochodem zaznaczam jeoznacza coś, co jest „zewnątrz" nas. Chciał- dyny czar tej książki, świeżość wrażeń, poby - mówi - zaprowadzić stosunki nowe, tęgę obrazów, brak wszelkkh spostrzeżeń
brutalnych w zetknięciu z obyczajami ludnowłaściwe, istotne i stałe, między Francją a
ści w krajach, przez które pr zejeżdża.„ coresztą świata. Trz.e ba być internacjonalistą,
n.ie wyrzekająe' się ojczystego dziedzidw~. raz głębsze spojrzenie..._ coraz więcej zadumy,
Właśnie utrzymując to dziedzictwo, wynie- coraz częstsze dostrzeganie istotnej duszy
siemy największą korzyść z obczyzny. Nie krajobrazu i ludu - poza złudą życia zewnę
trznego.
można wywołać reakcji chemicznej, nie oJakiś niepokój rozbudzenia, jakaś perparłszy jej na zasadzie. „Jakaś część serca
i inteligencji młodego francuza doby współ- cepcja stanów i istnień nowych, jakby rozczesnej, powinna posiadać możność natych- szerzenie świadotności na plany inne, prze!miastowej wymiany poza granicami jego krM- bijają w tej ksiąźce .
Jakoż nie myli wrażenie.
ju". Zaiste, nowa dążność w psychologji piRóżnie krańcowo od dawnych, brzmią
sarza francuskiego! Dzieła swoje z tego okresu, uważa Morand jako rezultat koniecz- nowe wynurzenia Morand'a na łamach podziennika - po tej dwuletniej
ności wyp't>wiedzenia się, konieczności słu- czytnego
.
zenia idei międzynarodowej. Sytuacje przed- przerwie:
„Wszystko, z czem spotykamy się pod
stawione w tych, życiem tętniących, fragmentach, są niezwykłe, nadzwyczajne. Tak, równikiem, jest żywem przedvtieństwem teale „to, co wyjątkowe, a nie to, co zwyczaj- go, co śmy poznali w klimacie naszym. Tam,
nie ludzkie naznaczane jest piętnem trwało- pod równikiem, życie usuwa się przed śmier
cią, „królewską śmiercią", jak zwą ją w Inści", Wyjątkowość jest środkiem do osiągnięcia trwałości. Literatura jest karjerą, ' djach. śmierć jest wszędzie, ale nie ohydna,
ale i życie jest też karjerą - innego rodza- I przerażająca śmierć Zachodu, lecz przejście
ju. Jest to droga, którą przebyć trzeba, jak l pogodne i naturalne z jednego stanu w drugi:
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A jednali ogólny obraz wystawy

pełen powagi i jakości".
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jedynie, że go„. Kraszewski czy Korzeniow* * *
ski (okropne! prawda?) nie słyszał. Publiwydaje po raz pierwszy nieBorel
Pierre
kształcić.
i
uczyć
prowadzić,
trzeba
czność
całą
z
dobry dzień" - o Gorczyńskim mogę
Gu d M
k h' t
d0 t d
To chce robić i robi p. Gorczyński - nie
satysfakcją powiedzieć, że ma już „dobre.„
miesiącel" Nie wiem, czy biorąc teatr w 1. boi s1'ę. Szczęs'c' mu za to Pam'e Boz"e! (Też pznaną t ą. sztu ę· is oryczną
d
· dY t ed · aukt'
za ore}
wierszem.
assan a Pisaną
to stare i niemodne, ale szczere).
Lodzi, p. Gorczyński zimno kalkulował t · ła D do ą M
lll•
en
Ze
na
auora cą
e wys awia ·
sc
Prometeusz - Konrad nigdy się nie zestapewnie, znał teren, publiczność łódzką, swoje możliwości i możliwości zespołu - to się • rzeje - idea jego stara jak świat i nas i na- passanta przy pracy był Flaubert. Sztukę
da w cyfry do pewnego stopnia ująć. Ale I sze pokolenie przeżyje. Tkwią w niej pier- wyprzedza życiorys poety.
*
*
*
musiał być w tern wszystkiem jeszcze ogrom I wiastki wieczności i tchnienie nieśmiertelNiebawem ukaże się drukiem pozostawiony zapał i poczucie własnej wartości. Por- ności. - Kreacja Mickiewiczowska także na
aktualności nie straci, bo nie była ona jedno ny przez Piotra Louys'a w niedokończonym
wał się i zwycięża!
Jego teatr jest przybytkiem szczerej, rze- dniówką agitacyjną. Hasła szczęścia naro- rękopisie romans p. t. „Psyche". Uzupełnił
telnej i prawdziwej sztuki. Już teraz nie du, miłości ojczyzny, cichej ofiary, jako syrn- rzecz i wykończył przyjaciel zmarłego poety
holu zwycięstwa, nie zestarzeją się nigdy. Claude Farrere.
wierzę w „kryzys" teatru, o którym się cią* * *
gle mówi - widzę, że tam, gdzie się sztukę Homer i Mickiewicz wiecznie będą trwali i
Deklamatorka Ofelja Mazzoni wydała
dramatyczną uprawia nie jako dochodowe z ~eh „nieśmiertelnych ech pokolenia bę~ą
rzemiosło, nie jako konkurencję dla kina czy czerpać moc i życie". Naturalnie ci, co tej wspomnienia o Eleonorze Duse, pełne ciekadancingu, lecz jak wielkie posłannictwo i ka- mocy i życia będą w nim chcieli i mogli po- wych epizodów podkreślających bezinteresowną ofiarność artystki dla sztuki.
płaństwo, tam ta „powojenna", „zdenerwo- szukać.
Gra „Dziadów" w teatrze łódzkim była
wana" i t. p. publiczność słucha Szpakiewi* * *
cza. Konrada z zapartym oddechem do pier- pierwszorzędna. P. Szpakiewicz stanął w
Dostojewski pamiętnik swój z roku 1860
swej kreacji w godnem towarzystwie najwszej, czy nawet późniejszej godziny.
„Dziady" .„ Ileż to wspomnień, ile prze- większych jej wykonawców, mógłby jednak (po powrocie z Sybiru) podarował żonie mażyć! Kilka pokoleń żyło przecież niemł. jeszcze skrócić scenę u księdza, nicby to nie rynarza i literata Sagulajewa. Pani SagulaByły w narodzie chwile wzniosłe i chwile zaszkodziło, choćby_ nawet zniszczył następ-1 jew zmarła w roku 1898, a drogocenny rękoupad.ku, ale w mrokach niewoli odbywał się stwo 3 godzin. Natomiast uwydatniłbym pis dostał się w ręce dalekich krewnych.
ciągły pochód wzwyż, coraz bliżej odrodzen przejście Gustawa-Konrada, bo współczesna Dopiero obecnie zeszyt odnaleziono. Nabyło
czer chwili - a przed ocz~a duszy stała przeciętna inteligencja czyta Dekobrę a nie go muzeum Dostojewskiego w Moskwie.
zawsze zawrotna wizja Promoteusza - Kon- Mickiewicza i trzeba jej dać coś nakształt
·-- rada i otuchę wlewające 11 44" księdza Pio- „fabuły". Przypomnijmy sobie, że Wyspiańwojną!
przed
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tra.
1
CZASOPISMA ZAGRANICZNE.
11 sena t ora
P· K"'tyowsl ~t· da ł bar dz o dobrc,,,o
·
· namiętne
spory o wartości· re al ne,
Są JUŻ
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wyjściem
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'
literatury,
romantycznej
wychowacze naszej
Dla informacji czytelników, interesują·
czy na eży ona do historji, czy też może być scenę: co za intuicja aktorska!} i znakomitemową dnia dzisiejszego, lub jutra. Zdaje mi go „Mefista" _ czegóż nie naszego „Kuse- cych się zagranicznemi czasopismami artysię, że i jedni i drudzy mają słuszność-każ- go"? Czyżby ten nie lepiej harmonizował z stycznemi - literackiemi i spolecznemi podada epoka wlała w dzieła swej sztuki to, co „Dziadami"? Prześwietna była p. Horec:- jemy poniżej kilka informacyj.
„ART ET DEKORATION". Revue menmiała najlepszego, to wszystko, co czuła, ka: wzruszyła do łez, a to największa sztuczem żyła. I to wszystko, co nie jest przy- I ka kazać ludziom powojennym płakać nie suelle d'art moderne. Editions Albert Levy.
Librairie Centrale des beaux-arts. Paris 2
padkowe, akcesoryjne, przestaje być włas-1 z powodu spad.ku akcyj.
P. Woskowski po proboszczu miał zno- rue de l'Echelle.
nością chwili i składa się na ogólny dorobek
· lk · · Dobrzy bYl'l zresz t ą
·1
śliczny miesięcznik, doskonale informują·
duch owy, i jest tą k onkretną sumą wartości wu chw1 ę wte osci.
duchowych, jakiej koniecznie potrzeba wsp6ł wsryscy: i p. Janowski (Guśla.rz), Winawer, cy 0 sztuce czystej i stosowanej. Artykuły
czesności, aby nie cofnąć się w pochodzie S2ubert, Mroziński, Lubieńska, Krzemińscy poświęcone teorji piękna i twórcom. Mnóstwo pierwszorzędnego materjalu ilustracyjnaprzód i w coraz większem doskonaleniu i inni.
Dekoracje piękne, reżyserja bez zarzutu. nego. Przt1ważnie uwzględnia Franc;ę.
się.
„DEUTSCHE KUNST UND DEKORANie mówiąc o stronie estetycznej, zdaje- Na dalsze przedstawienia należałoby jednak I
my sobie sprawę z tego, że cała nasza twór- porobić jeszcze dalsze „obcięcia" rzeczy nie- TION". Ilustr. Monatshełte łiir moderne Maistotnych.
czość literacka dotychczasowa, od chwili roz
Publiczność wyższych pięter trzebaby je- lerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst u.
biorów, doznała dużego odchylenia od ogólVerlagsankierunku cywilizowane~o świata: ~dy szcze długo wychowyać, albo ... krótko skar- Kiinstlerische Frammarbeiten.
ne~o
stall Alexander Koch. Darmstadt.
s
ó
ó
'k
. ,
Znakomity t
ten kierunek ogólny sze dł po linji życia. je- j cić.
XXXI rok 'st ~n. mzeor~m . rozpoczrkrz.a
Przygodny.
go radości, jego wzlotów i upadków, to na. e!mu1e wszys. ie
z nz~mza..
.
SM
w•wwa• •*'•Ol**
WNQ+N
sza droga wiodła przez groby i cmentarzy- l
dzzały estetyczne/ tworczosci, ponadto w liczska, naszej pieśni wtórował świst nahajek i !
nych malutkich artykulikach uwzględniając
skrzypienie szubienic, nasza wola wcieliła
poiące zagadnienia teorji. Wspaniałych ry·
fl S
się w krawą, Chrystusową krzyżową ofiarną
cin bezlik. Od poprzedniego pisma większe,
drogę. A była to nasza walka, ciągła i ~ieczujniej patrzy na rzeczy żywe. Uwzględnia
ustanna, która się skończyć miała odrodzetwórczość niemiecką. Rocznik tego miesięi
fl
·
·
niem i wolnością. I jednym z jej etapów by1 1
cznika daje śliczny album i przegląd roczne·
O
ły Mickiewiczowskie „Dziady", bo on je sam
go żniwa artystycznego.
uważał za „kontynuację wojny, którą teraz,
„NOUVELLE REVUE SUISSE _ NEUE
Współpracownik .,Prawdy" p. Dr. Sewekiedy miecze schowane, dalej trzeba pióranu
ryn Gottlieb, zamieścił w Nr. 32 „Kurjera na- SCHWEITZER RUNDSCHAU". Verlag Dr.
prowadzić".
Teraz, kiedy okres niewoli za nami, kie- . ukowo-literackiego" (niedzielny d-Odatek do H. Girsberger - Ziirich.
Miesięcznik dwujęzyczny, organ młodej
dy przestaliśmy walczyć o wol~0ść, i kiedy · krakowskiego „Kurjera Codziennego") intenie musimy prowadzić tej codziennej wojny resując~ szkic P· .t. •.·~ustaw ~eyrink'', w ~tó Szwajcarji, drukuje rzeczy zarówno łrancuz zaborcami, inaczej musimy ustosunkować rym da1e o poecie .1 1ego dzieł.ach szc.zegoł)'. 1 skie jak i niemieckie. Nietylko informuje,
do form minionej chwili. Broń idzie do mu- 1 z regu~y u nas m~znane. M1ę.dzy 1n~y~1 ale i zajmuje krytyczne stanowisko wobec
zeum, akcesoria innych jej form mogą znl!- 1! wsp~mma Dr. ~o~tlteb, co, Meyn~ osob~sct.e aktualnych zagadnień z dziedziny nauki, sztuleźć zasłużone miejsce bodaj w rocznikach ; sądzi o nastaw~e'IllU P_o lakow ku nustyce 1 p1- ki, literatury i gospodarstwa. Dai·e i ryciny.
l d
t
k b d
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„Towarzystwa etnograficznego" - ale, czy ' sze co następu1e·
ar zo sympa yczny, uwzg ę niająierune
· . · Dr M · k
·
„ . d ·
I „ W 1isc1e
lf ·
· ·
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·1 C
"łk" l d k' g d h
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. eynn
o mme wy1asma
zy to w aśme 1est a ą i orneo to ch odzi.
weli O Polaku cy mzę zynaro owe wysz i u z ze o uc a.
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t
~ą minionych chwil? Mamy św1' a Ho elek try f "
Zaczyna XX rok żywota
11
• I• no
i;enezę u woru e„o,
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·
czne obecnie, a czemże ono się różni od Sędziwoju")• przyczem ogólnie mówi o du„DEUTSCHE RUNDSCHAU". Monatsświatła woskowych świec przeszłości, o ile chowej dyzspozycji ,Polaków jak następuje:
„Już przed wielu laty zajmowałem się , hefte. Verlag Deutsche Rundschau G. m. b. H.
bierzemy rzecz samą w sobie? Czy istotą
będzie technika, forma zewnęt!'zna, czy te:! praktycznie alchemją i poczyniłem przy tem I Berlin W. 30.
Rozpoczyna 54 rok istnienia. Zabarwieświatło? Chyba to drugie, a jeśli pomyśii- ! ciekawe doświadczenia. W trakcie dotycząmy przytem, że różni się ono dziś i wczoraj cych studjó;v moich, dos.tało się "! ~ęce i;noje nie, n:irodow.e, ale o ce~hach poważn~j naukotylko natężeniem, toż co za mała i wąska jest mnóstwo ksiąg, a że mrue szczegolrue za1mo- l wcsci. Poziom wysoki. Ton powazny. Tewała historja Sendigoviusa (Sędziwoja), u- I maty ze wszystkieh dziedzin.
ta różnica.
DAS TAGEBUCH". Berlin SW. 48 . HeW poezji formy się zmieniły - prawda. I mieściłem ją mię~zy i~~emi w .mej książce
"
zresztą j d emanns
Uwazam
.
Goldmachergesch1chten
,
czarownicy
do
Nie chodzimy z Makbetem
/ r 13
· ·k
.
.
.
·. ·
(bo ona się og ł asza w dz1enm u i ur zęduje Polaków właśnie ze wszystkich Słowian za
~ewicowy. Ogarnia wszystkie
Ty~odnzk.
.
,
_
jako „garsonka" w pięknym salonie), nłe . najbardziei do mistyki usposobionych.
chodzimy na cmentarz z Guślarzem (bo 1 W przeciwieństwie do Rosjan którzy mi się I dziedziny zycza. Doskonale redagowany;
„duch" do nas przychodzi na seansach), nie wydają za bardzo „psychicz~i", a za mało z te~peram~nt~m, rozu'!'errz., dowcipem i lite~
kochamy się tak długo, wytrwale i gorąco duchowi. W przeciwieństwie dalej do Cze- I back.zm zacuf_'j/em. Za1m~1e wobec Polski
ardzo przyc ylne stanowisko.
jak .romantyc~ne d~ie~i (~asze panny ~iedzą l chów, którzy mi są zanadto racjonalistyczni.
„DIE LITERARISCHE WELT". Heraus"! bmrach 1 n~e ~a1ą. 1ak i ko.c~an~c;iw1e dl!-- ; O Serbach wiem za mało".
geber Willy Haas. Berlin W. 35. Potsdamerzodc~asu! chkoc hmeł wiem, czty JU~ I'[!)OJ.tsdyn .rutde •
, strasse 125 B.
* * *
oc a „roman yczrue 1 • 1 •
ę zie się
Tygodnik poświęcony literaturze sztuce i
i
.
.
więc istota, t. j. życie właściwie się nie zmie 1
Zd.a1ąc ~?rawę z te~?r~zne1 wyst~~Y wogóle przejawom kultury ducha, 'na wzór
niło i tylko a k cesoria się zmieniły (choć mo- I
. d
· „ N t .
li L'tt
N
gą interesować ze wzgledów historycznych) Nowe1 Seces11 w monachi1skim Glaspalascie,
1
er;~es . · as Lwz?ny mzę WyP e wniz w sztuce s~enicznej można za~ pi&ze szczerze sprawozdawca ,.Deutsche ~ odew es.
bl''oe~cowdy.
o. i pkacytzs yczmep. racu1e
(Darmstadt): „Wysta- I baroN~
I Kunst· u.. Decoration"
opuścić, przystosować
wsze t o i ~\VO obciąć,
na z zzeee iemzec ry yczny.
.
.
t
. •
.
.
.
więc do gust~ pr~ec1ęt~eg.o słuchacza 1 o ile I wa WP. 1es .te.m, c~ się zowie 1_ll o c n~ wy- . niem narodów. Przynosi stale sprawozdaistota sama ~ię , ru.e .zm.1em przez to, ~ztu~a ~.tawą, brak. 1e1. bowiem t~go ~o Jest wy1ątko- : nia z Polski. Pismo bardzo sympatyczne.
zawsze będzie sw1eza i aktualna. TylKo me wem, podmeca1ącem, potę&u1ącem w zesta- i
„DIE NEUE GENERATION". Publikaschodźmy coraz niżej, nie bącimy dekaden- wieniu wielu dzieł wysokiej klasy„. Sztuka I
tarni, nie schlebiajmy szarzyźnie i mizeru- plastyczna cierpi pod niełaską chwili, brak . iionsorgan des deutsch Bundes und der In· ·
h , b r ak pod~~ry 1 t ern. V ereznz.gung
·
·h h.aseł b01owyc
·
·
· n_io d zie.
·· ·
·
/ . M uttersc h utz u. S exua 1rozp al a1ącyc
a ~ 3; d e w ~zys tk o przem1p,;_ące1
c!?•
N1e u wazci1ray Jazz-bandu za wyzyny dlatego przez estetycznie ustalone zasady wartoscio- I reform, Berlzn-Nikolassee.
Szczęśliwą rękę ma p. Gorczyński. O innych mówi się nieraz z zazdrością, że „mieli

Miesiqcznik wydawany przez p. Dr. Hezawsze młodą bojownkzk11 o
wszystkie nowe ideały ludzkie. Nies'{Jożyty
temperament tkwi w tej pionierce równopra·
wności kobiet, nowej etyki seksualnej, ochrony macierzyństwa i dziecka, pacyfizmu i t. p.
Pismo prowadzone bardzo interesująco i umiejętnie. Ostatnio walczy przeciw karze
lenę Stocker,

Bernouard _ nakładca znany
z wysokiego poziomu swoich edycyj _ wydaje zbiorowe dzieło Emila Zoli, którego 20letnią rocznicę śmierci właśnie święcono. Wydanie obejmie komplet prac i rzeczy dotąd
niedrukowane. Zadania podjął się najwybitniejszy dziś znawca twórczości Zoli. zarazem jego własny zięć, Maurycy le Blonde.
Fran~ois

śmierci.

„DIE AUSLESE". Internationale Zeiłschriftenrundschau. V •rlag O. H. Luken. Berlin SW. 68. Zimmerstr. 71.
Miesięcznik informujący o ciekawych zja~
wiskach w międzynarodowem czasopiśmiennielwie. Ekstrakty i ekscerpta. Redagowa·
ny rozsądnie i sprężyście.
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„DIE BiiCHERSCHALE". Eine Monalłiir Biicherlreunde. Verlag R. Boli,
Berlin NW. 6. Schilłbauerdamm 19.
Nowy miesięcznik poświęcony wyłącznie
literaturze. Zewnętrznie prezentuje się dobrze. Fizjonomja jeszcze niezupełnie wy-

schriłt

1·aźna.

Dr. S• .Gb.

I

WIELKOMIEJSKA MIŁOść.
t h
d
k
d
rzed wie eńs im są em przysięg yc taczyt się niedawno proces przeciwko niejakiej
Karolinie Kudisz, oskarżonej o morderstwo.
W czasie tego procesu poddano m. in. także
i życie seksualne oskarżonej szczegółowej
analizie, oczywiście według metody stosowanej zwykle przez sądy w podobnych wypadkach, t. j. przez wydobywanie zeznań od mężczyzn, którzy pozostawali w stosunkach z o-

p

skarżoną.

Na zanotowanie zasługuje następujący_
charakterystyczny djalog:
Przewodniczący: Kiedy świadek poznał
oskarżoną?

świadek: W połowie sierpnia.

Przewodniczący: Czy świadek nawiązał
z nią bliższy stosunek?.
świadek: Tak.
Przewodniczący: Jak długo to trwało?,
świadek: Tylko do września.

Dlaczego tak krótko?.
Przewodnicznry
-rświadek: Po pierwsze nie wystarczała mi
jej inteligencja, a po drugie, ponieważ z Z aa ad Y n i .e ut r z Y ~u j '? • dl u ż s z Y cli
st os u n k o w z kob zet am z.
A .drugi świadek, podob.nie, jak piertf~ZJ!,
I
w wiek u 23 lat był Jeszcze W)!Tazmer•
szy· ·• • d0
h ·ł
d ·
· ·
t
na. r~ne'!' c bciada . po1sc
Srzkeci~Jł
d "
o"!u. . arzy.a się, ze /~st ar zo .zmęczona i prosrla mnie, abym wziął samochod. Odmówiłem, ponieważ z z as ad y nigdy tego
nie robię: n ie wyd aj ę n a kobiet 1.
·
„
. g- 0
.
. , .
.
.
r sza '
Iani
W~zystko to działo się w "!zescie, w ktoI
r~m nze .tak znozc.? dawno kwitł kult „slodkięgo dziewczątka „.
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I ONA POWIE KIEDYŚ „TAK".
Działo się w przepięknem mieście uniwer·
syteckiem nad Renem, w Bonn. W mieście
tern przy końcu arystokratycznej ulicy Ko· blenckiej stoi pałacyk księżnej Schaumburg•
Lippe, siostry bylego cesarza niemieckiego.
Księżna ta miala swego czasu przygodę, która zasługuje obecnie na wzmiankę.
Kilka lat temu zawitał do Bonn „Błękitny
Ptak" Jużnego Jużny robi konlerens1·erkę i
·
·
przed pierwszym numerem urządza lekC]ę
· t ·
ł
B d
· k'
· k
/ęzy a ro~y1~. zego. ~· .a~ zo atwy Jes . 1ęI zy~ .r~sy1skz„ - ob?as~ia - „po rosy1~k~
1 mowz szę •:da •a po nz~mzecku znaczy to „Ja •
· Prawda, ze to łatwe?
W tem miejscu Jużny zwraca się do pani.
siedzącej w loży parterowej, tuż obok sceny,
i prosi ją, aby powtórzyła za nim słówko
,,da".
Pani robi minę obrażonej królowej i milczy jak zaklęta. J użny zwraca się z k ol ei d o

I

inne i pani:

I

l

•
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I

I

I
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„Pl'oszę pani, niech pani powtórzy za mnq
ta pani w loży także kiedyś powie
nauczy się z czasem!"

„da" „tak" -

Jużnemu wzięto za złe tę uwagę pod adresem pani w loży, była to bowiem księżniczka
Viki, siostra Wilhelma li.

A jednak miał rację Jużny. Księżniczka
Viki nauczyła się mówić „tak" i to po rosyjsku Wychodzi oto po raz drugi zamąż i wychodzi za rosjanina Za takiego młodziutkie·
go małego czarn~go rosjanina • za barona
•
•
Zubkowa, studenta na uniwersytecie w Bonn.
Szwagier cesarza liczy sobie 24 lat, naf ·
·
kt ·
t 62 W'lh l
dl 0 e m,b ory. zn e~o 0zcdzs
rzeczonba. za~ l ·
•
sa'!1 ilso ze gwze e mal . wy taczenlz?, ,ntze
mow swe o zezwo enza na o ma z ens wo.

•

„PRAWDA" z dnia 6 listopada 1927 r.

Str. 8

Nr. 45

· 1~.J
~~~-~911~_;-~~=:==~==~====~==~============~=====

e·4

.J ~ 1l
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Krótkie wiadomości
gospodarcze ·

polski . w Gdyni.

Na nadmorskich piaskach l baJlniatych torłowl
akac:h w Gdyni wyraata w naszych oczach wielki, nowoczesny port polski. Uwaga całego kraju zwrócona
fest na ten skrawek naszego wybrzeża. Patrzę nań
r6wmeż oczy zagranicy. Rzetelny podziw i uznanie
dla wielkieJ pracy, jakę przeprowadza na morzu
zmartwychpowstałe Pańetwo Polskie, przenika coraz
bardziej do świadomości nawet niechętnych nam na·
rodów. Niemcy, którzy do niedawna bagatelizowali
l wyszydzali przy każdeJ okazji poczynania Polski
na morzu, dziś o tych aprawach zaczynaję pisać J~ż
całkiem inaczej. Na widok gigantycznych prac w
Gdyni, prowadzonych w iście amerykańskiem tempie,
aa widok oraz częściej powiewającej na morzach
bandery polskiej, fachowe pisma niemieckie uderzają obecnie na alarm, · nawołując do czujności wobec
wyrastającego im pod bokiem D.Owego czynnika w
międzynarodowej komunikacji mocskiej.
Poń poliki w Gdyni nie jest już obecnie tylko
pięknie brzmiącym frazesem. Jest on już bardzo realnym faktem. Mówi o tem, zarówno rosnę cy z mie•
siąca na miesięc ruch statków handlowych i pasaierskich w tym porcie, jak rozpęd prac około jego
budowy i przeprowadzanych w nim inwestycyj.
Do tej pory z właściwych robót portowych w
Gdyni wykonano, względnie zostanie wykonane do
końca bieżącego sezonu: całe molo północne t. zw.
avanportu, długości 720 m., dalej 405 m. nadbrzeży
molo południowego (węglowego) oraz 1.072 m. tego
molo, tworzącego łamacz fal. W basenie wewnętrz11ym portu jeszcze do końca bieżącego sezonu zostanie oddane do dyspozycji 785 m. nabrzeża głi;b J.
kości 10 m., oraz 380 m. nadbrzeży głębokości 8 m.
Dzię~i wy~ud.owalliu ł.amacza fal sta~ki, stojące w
porc1e gdynskun, zyska1ą bardzo powazną zasłonę od
ł~ w czasie .zaburze~ atmosferycznych na ~orzu i
nie będą ~usiały - Jak t? było ~ latach ~biegłych
- w czasie burzy w obawie awarj1 wychodzić z portu na morze. Całkowite ukończenie pierwszej serji
robót przy budowie portu, które umożliwi obrót to·
warowy w Gdyni, wynotzęcy około 750.000 ton miesięcznie, nastąpić ma w roku 1930. Istnieje jednak
uzasadniona nadzieja, że jeżeli roboty będę nadal
prowadzone w obecnem tempie, to termin ukończenia pierwszej serji robót zostanie przyśpieszony i
już - byó może że - w roku 1929 port w Gdyni
urządzeń przeładunko·
będzie gotowy. Rozbudowa
wych i linij kolejowych w porcie pozwoli już w lalach 1931-32 podnieść zdolność przepustową Gdyni
przy ładunkach masowych do 1.500.000 ton miesięcznie. Dalsze rozszerzenie portu gdyńskiego ma możli•
wośd wprost nieograniczone, bowiem baseny portowe dla celów przemysłowych (t. zw. kanał przemy·
słowy) mogą werznąć się daleko wgłąb lądu wzdłuż
torfiastej doliny rzeczki Chylonki, łatwej do bagro.
.
wan:a.
Inwestycje w samym porcie podzielić można na:
1) przeprowadzane na koszt Skarbu i 2) przeprowa·
dzane przez kapitały prywatne na mocy specjalnych
umów z rządem.
Do pierwszych inwestycyj należą wykonane dotychczas: 2 wielkie dźwigi mostowe do przeładunku
węgla i rudy żelaznej, wykończony świeżo magazyn
dla ładunków drobnicowych przy wejściu do basenu
{kanału przemysłowego) portowego, oraz 2 dźwigi
bramowe 5-tonowe przy tym magazynie, dalej wodo·
ciąg, dostarczający wodę słodką dla portu, instalacje
i oświetlenie elektryczne i t. d.
Duży kłopot był z dostarczeniem prądu dla urządzeń portowych. Dotychczas dostarczała go elektrownia w Rudkach koło Kartuz. Prąd ten był wszak
że za słaby, wskutek czego np. dźwigi mostowe, ustawione na molo południowem do przeładunku węgla, mogły pracować w połowie swej wydajności.
Ostatnio we wrześniu ministerstwo przemysłu i handlu zawarło umow~ z elektrownią w Gródku koło
Grudziądza, która podjęła się dostarczać dla Gdyni
prądu o całkowicie wystarczającej mocy dla wszelkich jego potrzeb. Prl!d ten dostarczony będzie przy
pomocy kii.bla napowietrznego długości 135 kim.,
który przeprowadzony ma być w ciągu 6 mie:iięcy.
Inwestycje prywatne w porcie wykon.ywane są
na podstawie specjalnych umów z rządem, który od·
daje firmom prywatnym do eksploatacji tereny w sa·
mym porcie, wzamian za co te ostatnie zobowiązują
się przeprowadzić wskazane im inwestycje. p 0 dłuższcj eksploatacji (30-35 lat) wybudowane urządzenia
przechodzą bez odszkodowania na własność Skarbu.
b · • ·
f
N' al · 0 d
tego umy te zo owiązuią się zazwyiez eżnie
czaj do ufundowania własnego tonażu handlowego.
Pierwszą tego rodzaju umowę zawarto z firmę
„Robur", koncernem kopalń górnośląskich. „Robur"
otrzymał do eksploatacji 200 m. nabrzeży molo południowego i otrzymać ma jeszcze 300 m. tych nabrzeży. Wzamian za to zobowiązany iest do wybudowania na nabrzeżach odpowiednich urządzeń przeładuukowych (zamówił już 2. d~wigi bramowe i 1 wywrotnicę mostową), zakup1en1a 10 Gtatków węglowych (2 już zakupił) i eksportu przez pierwszych 6
przez namiesięcznie,
miesięcy 30.000 ton węgla

ton, zaś później 100.000
ton miesięcznie. Norma ta po otrzymaniu reszty przy
obiecanych nabrzeży ma być podniesiona do 150.000.
ton . miesięcznie. Po 35 latach urządzenia portowe na
nabrzeżach przechodzę na własność Państwa.
Druga umowa zawarta została ze spółkę koman1
' dytowę „Luszczarnie i młyny krakowskie". Firma ta
otrzymała w dzierżawę tereny w końcu basenu por1
' towego, na których przystąpiła do budowy wielkiej
łuszczarni ryżu. Zobowiązała się ona do sprowadza·
1
nia prze.z Gdynię 100.000 ton ryżu . rocznie. Ryż ten
po wyłuskaniu będzie oddawany na rynek wewnętrz
I ny, a częściowo pójdzie na eksport do krajów bał·
j tyckich, które własnych tego rodzaju zakładów nie
posiadają. Ponieważ odpadną koszty drogiego trans·
1
ryżu koleją (dotychczas łuszczarnie ryżu znaj1 portu
, dowały się pod Krakowem), przeto powinno to mieć
duży wpływ na cenę tego artykułu w kraju.
P~atem prowadzone sę w chwili obecnej per·
traktacje z szeregiem firm o wydzierżawienie na po.
t dobnych, jak „Robur", warunkach dalszych nabrze1 ży w basenie węglowym. Z pośród firm tych należy
Ił wymienić przedewszystkiem: „Skarboferm", „Pro·.
gress • Fuimen" oraz „Elibor".
· Stocznia francuska „Chautiers Navals Francais"
w Bainville koło Cacu występiła do rządu polskiego
1
z propozycję wybudowania stoczni w Gdyni. Z podobnę propozycją wystąpiła stocznia gdańska, która zo1
bowiązuje się postawić szereg warsztatów oraz na
, wydzielonym jej basenie zmontować dok pływajęcy,
który mógłby przyjmować statki o pojemności do
1
3.000 ton.
1
Inne firmy z najrozmaitsl':.ych gałęzi przemysłu
zwracają si~ także o wydzierżaltienie im odpowiednich terenów. ~o uregulowania tej sprawy i do .piaJ 11owcgo zabudowania portu zostanie prawdopodobnie
powołane do życia przedsiębiorstwo eksploatacji por1
tu w Gdyni. Otrzyma ono wszystkie dotyc,hczasowe
I urządzenia w porcie, wybudowane kontem Państwa
I i w pierwszym rzędzie przystąpi do zorganizowania:
i 1) eksportu drzewa przez Gdynię, 2) importu baweł·
1
ny dla przemysłu włókienniczego, 3) eksportu cukru
polskiego, oraz 4) budowy chłodni dla przemysłu ry•
i' bnego.

· Rada Zawiadowc~a Międzynarodowej lz_b y Handlowej zebrała si.ę na posiedzenie,: na
któfem zamianowała wydział; mający obra_dować nad usunięciem zapór handlowych.
Przewodniczył były minister ClementeJ. Po.s tanowiono dodać wydziałowi . powyższemu
kilku rzeczoznawców o sławie światowej.
Nadto uchwalono, by do prezydium Między
narodowej Izby Handlowej_wybrano, jako wi
ceprezesów, ·po jednym _ Japończyku, B~lgij·
czyku i Polaku,

stępnych 6 miesięcy-SO.OOO
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monopol tytunłowy wreszcie przy•
stępuje do wybudowania na terenie, poza świeżo U•

kończonym magazynem, wł~uego magazynu do Im·

t

.
portu surowca tytuniowego.
Tyle w krótkości o inwestycjach w samym por·
ciie. Obok portu wszakże wyrasta, jak z pod ziemi,
miasto portowe Gdynia. Na miejscu gdzie przed kil·
ku laty wznosiła się uboga wioska rybacka, już dziś
stanęło miasto. Wszędzie znać goręczkową pracę,
wszędzie wiclać wznoszące się mury domów mieszkał·
ny. eh, gmachów publicznych, rusztowania, stosy ceg1eł, wapno.
Hencyk Tetzhdf.
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· Japonja przechodzi obecnie ciężki kryzys
rolnictwa: Rynek płqdów rolniczych ·jest mało pojemny, ceny' ryżu są bardzo niskie i poZ Oslo. donoszą: Na międzynarodowych krywają zaledwie koszty własne. Ceny jerynkach dewizowych krążą pogłoski, że ko- dwabiu w dalszym ciągu zniżkują, a kres
rona norweska wskutek zwycięstwa stron- spadku nie jest do przewidzenia. Hodowcy
nictwa robotniczego ząprzestanie w dalszym jedwabników ponoszą ogromne straty. Rząd
japoński wyasygnował 2,2 miljony fu'iitów
cjągu swego ruchu zwyżkowego, gdyż stronnictwo robotnicze jakoby zainteresow'ane szterl. tytułem nisko-oprocentowanego krejest w zniżkującym kursie korony, by złago- I dytu, celem złagodzenia ciężkiej sytuacji roldzić kryz,ys deflacyjny. Wobec tego kierow-1 nictwa.
nicy stronnictwa robotniczego złożyli oświad
• • *
czenie, ze dołożą wszelkich starali, by utrzyPrzed krótkim czasem odbyła się w Pa•
'
mać osiągniętą poprawę kursu.
ryżu konferencja chemicznych zrzeszeń naukowych oraz przedstawicieli przemysłów
chemiczno - technicznych kilku krajów. W
Według wiadomości z Nowego Jorku, fir- związku z tem, 27 października, z inicjatywy
ma )ubilerska Heller i Son w Nowym Jorku międzynarodowego związktt chemicznego,
w francuskiem ministerstwie spraw zagraniuzyskała od rządu rosyjskiego koncesję na
cznych zebrała się konferencja, obesłana
eksploatację złoży szmaragdowych na Uralu.
Dobywanie ma się odbywać zapomocą ma- przez 40 narodów, by obradować nad stwoszyn, sprowadzonych z Ameryki, a każdora rzeniem międzynarodowego urzędu dla dokuzowe transportowanie surowych kamieni do mentów chemii w Paryżu. Chodzi tu widocz
nie• ·o projekt, przeciw któremu gwałtownie
Paryźa zapomocą specjalnej służby lotniczej.
występuj~ Ameryka, gdyż ułatwiłby Francji
pogląd na cały przemysł chemfozny.

...
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Państwowy

goroczne cyfry zbiorów z okresem sześciu ubiegłych lat, okazuje się, że produkcja roku
1927 była najwyższą podczas całego okresu
co do pszenicy, że zbiory jęczmienia i żyta
przewyższone zostały tylko w roku 1925 i że
"tylko :w. latach 19Z3 i 1925 były obfitsze zbio
ry jęczmienia. Na pół~uli południowej, gdzie
zboże teraz znajduje się w stanie dojrzewania, sytuacja okazuje się mniej korzystną.
Pro!iukcja pszenicy w Australji i Argentynie
będzię mniejszą niż w roku 1926. Brak ten
będzie jednak skompensowany korzystnym
.wyn.iki.em zbiorów na półkuli północnej.

• * *

Czysty dochód „General Motors Comp."
w pierwszych · dziewięciu miesiącach
b. r. 193,758,000 dolarów. Cyfra ta przedstawia rekord. Po potrąceniu świadczeń dla
akcyj uprzywilejowanych, obligacyj i · akcyj
założycielskich dochody odpoWiadają kwocie 10,75 dol. za akcję, wobec 8;89 dolarów
w tym samym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż detaliczna w pierwszych trzech kwartałach wynosiła ogółem 1,266·,445 samochodów
wobec 962,295 w roku zeszłym.
wynosił
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,,RUCH PRAWNIClY, EKONOMICZNY I SOCJ()..
LOGICZNY",

Wy&iedł z druku 4-ty zeszyt „Ruchu Prawnicze·
go, Ekonomicznego i Socjologicznego". Na treść zeszytu składafa. się: Artykuły: „Pamtwo faszystow·
skie" przez prof. Paretiatkowicza; ,,środki prawne
·1
od uchwał śląskiej Rady Wojewód%kiej" pn:ez D-ra
„Liczba Niemców w Polsce Zachodniej"
Potykę;
1
przez prof. Nadobni.ka; „Praca ekonomicznego doradcy rządów" przez E. W. Kemmerera; Przegląd
W ostatnim czasie szereg dawno istnieją- ' Piśmienni<:twa: 61 recenzyj i sprawozdań krytycznych
i
f cych angielskich przędzalń i tkalń bawełny z zakresu prawa, ekonomji i socjologji ora·z bo.ga.ta
I uległo sprzedaży za bezcen z powodu niemo- 1 bibljogra.fja odnośnej literatury polskiej i obcej; Krożności zdobycia kapitału, pofrzebnego do s~- nika ustawodawcza; Sądownictwo: Przegląd Orze.
nacji. Szczególnie jaskrawym symptomem ! cznłctwa karnego i cywilnego Sądu_ Najwyższego dla
powagi sytuacji w niektórych branżach, jest wszystkich ziem polskich, Orzecznictwo Najwyższego
wypadek firmy Globe Mils w Oldham. Firma Trybunału Administracyjnego; Kronika Ekonomic:uia 1
ta przed siedmiu laty zr.ekonstruowaną zosta Stosunki walutowe, spółdzielczość, ubezpieczenia
ła kapitałem 500,000 funt. szterl. Na prze- społeczne. Prenumerata roczna 20 zł. we wt zystkich

I

*

• *
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WYSTAWA KRAJOWA, targu, odł>ytym przed kilku dniami, za całe
Prace ruchliwego Zarządu Wystawy w ro- przedsiębio~stwo ofiarowano tylko 30,000
ku 1929 są w pełnym toku. Prowadzone są funt. szterl., tak, że nie doszło do tranzak' one w rozmiarach i tempie, odpowiadającem
cji.
uświadomieniu, iż na Wystawę zwrócone bę
dą oczy nietylko całego społeczeństwa pol1
· skiego, ale i świata. że zaś te oczy, zwłasz
„Westminster Gazette" donosi, że prze! cza ze strony najbliższych sąsiad'ów naszych, mysłowcom żelaznym i stalowym, walczą.
1
szukać będą na Wystawie za szczególną gor· ćym niezmordowanie o cło ochronne, udało
się przekonać kaJ,tderza skarbu Churchilla
. liwośdą żeru dla · swej wrogiej krytyki, to
1
wątpliwości ulegać nie może. To też Zarząd o konieczności ochrony przemysłu żelaznego
i stalowego. Churchill chce, pod ~arunkiem,
wytęża naj.większy wysiłek. by ta pierwsza
wystawa polska stała się pokazem pod każ że przemysłowi uda się przeciągnąć na swoją stronę jeszcze dalszych członków gabinedym względem świetnym i imponującym.
Wszechstronne poparcie, jakiego udziela 1 tu, w nowym budżecie (kwiecień 1928) wvro
'
Wystawje rz~d obok pełnego zrozumienia, ; wadzić cło w wysokości 5 szył. za tonnę {nie
()kazywanego przez sfery gospodarcze i kul- ' powiedziano, czy na surowe żelazo, czy suturalne, zdają się zapewniać Wystawie cał rową stal).
kowite powodzenie.
• • *
Niewątpliwie specjalne nagrody państwoW austriackiej działalności założycielskiej
we, jakie przyrzeczone są Wystawie ze stro·
ny rządu, będą stanowiły dla wystawców nastąpił zupełny zastój. We wrześniu nie
założono ani jednej $półki akcyjnej, a podszczególną pokusę do popisania się.
wyż$zenia kapitału akcyjnego osiągnęły kw-0Zarząd Wystawy zabiega obecnie wobec tę 810,000 wobec 2,1 milj. w sierpniu, a 19,36
Ministerstwa Skarbu o zarządzenie, iż wszy- milj. w lipcu. Co do spółek z ograniczoną od
stkie koszty wystawców, z ich udziałem W powiedzialnością, zan_o towano tylko siedem
\Vystawie połączone, zaliczone być mogą do nowozałożonych, a podwyŻ'szenia kapitaiu
kosztów handloWy-ch, t. j. Wyjęte z pod opo- wynosiły w tym dziale tylko 13,000 wobec
CzynI datkowania podatkiem dochodowym.
I
2,76 miljonów szylingów w lipcu.
I niki miarodajne wykazały pełne zrozumienie
dla tego uzasadnionego postulatu, którego
* · *·
spełnienie może decydująco wpłynąć na rozmach eksponentów, gdyż przy niewątpliwie
W najnowszym biuletynie Międzynarodo
?nacznych kosztach należytego urządzenia wego Instytutu Rolniczego w Rzymie po raz
pokazów obarczenie ich podatkiem, jako czę pierwszy zawarty· jest doktadny przegląd wyś ci podlegającego opodatkowaniu zysku, staniku tegorocznych światowych zbiorów zbonowiłoby dotkliwy ciężar, zmuszaj.ący do jak
ża. Statystyka dla półkuli północnej, wobec
najoględniejszego zmniejszania wydatków na
roku zeszłego wykazuje wzrost produkcji
l ten cel.
pszenicy o 6 .proc., żyta o 15. proc., jęczmienia
t
o 7 proc., a owsa o 1 proc. Porównując te-

księgarniach.
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puszczać jednakże należy, że już najbliższe

na 2 do 3% w stosunku

tygodnie przyniosą poważną i:mianę na na·
szym rynku. Albowiem jak się wyraził w wy·
wiadzie dziennikarskim wiceprezes Banku
Polskiego p. Młynarski, przypadnie z pożycz·
ki stabilizacyjnej na cele gospodarcze 315
a nie jak pierwotnie obliczano tylko 135 mil.
złotvch. Prócz tego zwiększy również kre·
dyty ktvtkoterminowe Bank Polski, a długo
terminowe Bank Gospodarst~a Krajowego.
Nie należy przytem zapominać, że nasze
wielkie przedsiębi-Orstwa przemysłowe i han·
cllowe otrzymają już wkrótce w iwiązku
z uzyskaniem pożyczki siahilizacyjn~j znacz·
niejsze kredyty zagraniczne. W ten spospb
• głód gotó,w kowy ustanie a prywatna stopa
dyskontowa zblizy się bezwątpienia prawie
zupełnie do poziomu stopy oficjalnej.

W związku z zaciągnięciem pożyczki i wy- przydziału. W wielu wypa~U~ach firmy· wy·
daniem dekretu stabilizacyjnego nastąpiło stawiały weksle na dłuższe te.rmłny, nił na
dalsze rozporządzenie p. Prezydenta Rzeczy- , 3 miesiące. Ponieważ weksle 0 terminach
pospohtej w sprawie zmiany przepisów o sy- dłuższych przez Bank Polski !1ie były przyj·
stemie pieniężnym. Według tego rozporzą mowa?~, zmuszone były h:t~ki po-watne od·
dze11Ja wybijanie monet należy do praw pań rzu~ac Je lub dyskontow3:<: J~ z własnych z~stwa i jest wyłącznie jego prerogatywą. Wy- sobow. Na t? .mog~ oobie. Je~na~ . pozwolić
bijane będą monety złote w sztukach po 100, tylko pow~żmeis.ze 10st~uc1ę pienięzne,,opar50 i 25 zło tych, mor.ety srebrne po 5 i dwa te na kapitałach za~ran1cznych. Staw!d ~edytowe utr~ym~ły się w ~ankach na niezlllle:
złote, niklowe po 1 zł. , SO gr., 20 i 10 gr.,
hronzowe po 5. 2 i 1 gr. Monety zfote po 25 nionym ~ozio;aue, n~tom~ast za wkłady pła
cono ~yzsze o~set~, azeby. w t~n sposób
zł. otrzymują nazwę dukata. Z jednego kilograma stopu, zawierającego na 1000 części za~~~1c szeroki ogol do w1ększe1 oszczęd. . .
ogólne j wagi 900 części złota i 100 miedzi wy nosct.
.
I Wskutek ciasnoty :i:ia rynku p1emęznym
bijane będą 5332 złote.
Wskutek stabilizacji złotego na nowym prywatna sto.pa procentowa była w dalszym
A wił.
parytecie zmieniły się główne pozycje bilan- ciągu wysoka. Pierwszo.rzędny materjał weksna 1 i pół do 2%, gorszy
dyskontowano
lowy
druW
poważnie.
su Banku Polskiego bardzo
giej dekadzie października przeliczono bowiem zapasy kruszcu i walut instytucji emisyjne j po dług wartości 5.924,44 zł. za 1 kg.
czystego złota. Otrzymaną w ten sposób różnicę ku rsową wykazano jako rezerwę specjalną. Zapas złota i srebra zwiększył się w
CENY NA RYN~U śWlATOWYM,
fonty ang.
CY N A:
drugiej dekadzie października o 138.310.419
267.10
267.10
Standard za tonnę
do 324.171.094 zł., zapas walut i dewiz brut· w tygodniu od 20-go do 26-go października 1927 r.
w
rynku
chaotyczność
pewną
okazu.je
ten
Metal
to o 184.238.204 do 446.829.954 zł., natomiast (w okresie sprawozdawczym przeciętny ku.rs funta
notowaPo
260.
do
się
z.Qliża
cena
kiedy
chwili,
43.43)
zł.
=
angielskiego
zobowiązań
się
zwiększenia
wskutek
netto
niu Ł 262.10 sz. ~stawa poprawiła się, tak źe za
walutowych i reportowych o 19.664.631 zł.
malajską. cynę płacono Ł 267 a 276 za angielską.
10.
26.
10.
20.
do kwoty 44.552.303 zł.-tylko o 164.573.573
a.ng.
pensy
kursoRóżnica
zł.
BAWELNĄ:
zł. do kwoty 392.277.651
g
f t
Oł.óW:
11.45 Ołów za tonn
11.30
wynosząca
wa na kruszcu i walutach
;:i1: Y an:zi
Middling a.mer.
2
u.i!>
10.90
214.443.064 zł., wykazywana w poprzednich Middling na termill.
~ .
.
. . . .
:
Doh~y angi~l~1, m1ękk1 ołow osiągnął Ł .~2 _1 22.5
baweh1y".
bilansach w aktywach jako strata po przerynku,,
na
„Sytuacja
Pat(z art.:
sz. za t~n~ę. Nlemcy tyle sp.rzecl.ały, do Ros11.' ze saliczeniu dała nadwyżkę 79.674.421 zł. i uwipensy ang. me t1~ły się dobry!ll 11~hywcą. Naogoł rynek Jest iepPRZĘDZA BAWĘLNIANA:
doczniona została w pasywach jako rezerwa
Amerykańska 32"
163,4 szy, nit przed tygodniem.
171,4
specjalna.
29
29
Egipska 60"
się o
zwiększył
Portfel wekslowy
cent. amer.
CENY BAWEł.NY w New-Yorku:
11.520.575 do kwoty 431.767.711 zł. Sald.a na
- 20.80
l~.90
loco
ang.
szył.
WEł.NAr
rachunkach żyrowych i innych zobowiąza- I
- 21.04
19.50
grudzień
na
52
51
ang.
{unt
u.
(pra.J;1.ai
gat.
n.ajwyźszy
Merlno
j
miljonów.
293.1
do
niach zrosły o 18.5
19.56 _ 21.15
na siy<:ze~
Obieg biletów bankowych zmniejszył się o Merino na.jwyźszy gat. (brudna) za funt ang. 43 4.4
19.74 _ 21.32
42 na marzec
4t
11.370.420 do kwoty 832.112.480 zł., a stan Cros.sbread przedni za fu11t an,g.
!9.90 _ 21.46
29 na maj
28
polsk~c.h monet srebrnyc~ i bilonu o 1.5 do 1 Crossbread średni 1 a fun.t a.wt·
·1~
· · na "'?5
~-1"Jl ooenia)ą
N owe s t rzy ź yny w A u.u„
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~brot ~ztenny na giełdzie ~alut był W tygodni~ ubiegły"? W dalszym ciągu mały, gdyt
wynosił zale~Wle do 250 tys. dolaró~. Zapotrzebowame pokrywał Bank Polski przy
udziale banków prywatnych. Popyt na dolary w gotówce był minimalny, tak, że · na
niektórych zebraniach nie przeprowadzano
niemi zupełnie transakcyj. Oficjalnie notawano dolary 8.88 a dewizy na New-Jork 8.90.
Bank .Polski płacił za dolary 8.86 - 8.85, za
dewizy zaś 8.88. Transakcje kablem na NewJork robiono w obrotach międzybankowych
na 8.92, Przy zamianie gotówki na kabel dopłacano 3 i pół do 4, przy zamianie czeków
na kabel 2 promille. Dewizy europejskie
większym fluktuacjom nie ulegały. Bardzo
mocną tendencję miał wskutek silnej zwyżki
na rynku międzynarodowym - Amsterdam.
Dewizy na Berlin notowano 213.00, na Gdańsk
173.60. Czerwońce sowieckie uległy zniżce.
Płacono za nie ostatnio 3.90 dol. przy małem
zainteresowaniu.

Dolary w obrotach prywatnych notowane
8.88. i pół - 8.88 Za ruble złot.ę pła
cono 4.72 _ 4.71 i pół. Kurs obliczeniowy
100 złotych w złocie wynosił nadal 172.30 a
gram czystego złota 5.9244.
Na rynku akcyjnym panowała w okresie
sprawozdawczym tendencja niejednolita. Po
jednodniowej zwyżce następowała realizacja
zysków, powodująca spadek kursów. Po re·
alizacji i spadku papiery znowu się podnosiły i rozpoczynała się podobna gra jak po·
p.rzednio podaliśmy. Największem zaintereso·
waniem cieszyły się jak zwykle Starachowice,
poz at em w grupie metalurgicznej jeszcze Lilpopy, Modrzejów, i Ostrowiec, w grupie cu·
krowej Warszawskie Tow. Fabryk Cukru oraz
akcje W. T. Kopalń Węgla. Stosunkowo mało obrotów przypadało wyjątkowo na akcje
Banku Polskiego. Inne papiery bankowe były również zaniedbane. Listy zastawne mia·
ły podobnie, jak akcje usposobienie niejedno•
lite. Dość wielkim fluktuacjom ulegały po·
życzki państwowe, w szczególności 5°/o prem•
jowa Poż Dolarowa, która po ciągnieniu ule,
były

gła zniżce.

pieniężnym
ciągu ciasnota

Na rynku

w dalszym

dała

się

odczuć

gotówkowa, na którą złożyły się: 1) wzrastający ruch w handlu
hurtowym i detalicznym, absor !:ujący znaczne ilości • gotówki, 2} kilkutygodniowe opóźnienie żniw, co uniemożliwiło r olnikom znaczniejszą sprzedaż zbiorów i zmuszało ich do
• e ksport u
•
3) ogramczeme
'
· kre d ytow,
szu k ama
zboża zagranicę, wobec czego odpadły wpłiy·
wy w walutach obcych, które jak wiadomo
podtrzymywały w latach ubi egłycn wybiinie
nasze życi e gospodarcz ~, 4) wzrost produkcji
w przemyśle i trwające ożywienie w ruchu budowlanym, 5) przeniesienie się części kapi·
talów z oper<>.cji procentowych ca grę akcyjną.

Popyt na gotówkę był tak duży, że banki nie mogły częstokroć uwzględnić całego

Naiwiększe
•„

•

t

odkrycie
•

pzsmzennzcze
UC'zony archeolog, p. Wiktor Be:rarCJ, za·
pytanr, przez redakcję „Les Nouvelles Litte·
raires ' w Paryżu, jakie jest największe odkrycie piśmiennicze w ostatnich dwudziestu,
latach, odrzekł bez wahania w nadeslany_m
artykule:
Największem odkryciem piśrtzienniczem w
ostatnich dwudziestu latach, obalającem pól·
torawiekowe mniemanie o czasach- powstania
pisma alfabetycznego, jest znalezienie w grudniu 1923 roku przez archeologa francuskie·
go Montet'a napisu fenickiego literami alfabetycznemi na odkopanym grobowcu królewskim w starożytnem Byblos, które fenicjanie
zwali Gebal. Napis ten brzmi:
„Hobaal, syn Ahirama, król Gebalu, grobowiec ten pobudował dla ojca swego, Ahirama, jako mieszkanie na wieki. I jeżeli bę
dzie król z pomiędzy królów lub rządca z P<>"
między rządców, który ruszy obozem na Gebal i który odkryje ten grobowiec pod plytq,
niech berło jego władzy zostanie skruszone,
l niech stolec jego królewski obali się, ale niech
p.okój panuje nad Gebalem, podczas gdy ie·
go potomstwo będzie zniszczone mieczem",
Kilka tych wierszy tworzy calkoWUy
.
przewrót w historji piśmiennictwa starożytnego.
Od półtora wieku (1775-1925) przyjmowano, (Jez_ dyskusji ustalony przez szkolę Di~ derot a i spopularyzowany przez Fr. Aug.
I Wolfa dogmat, że wynalazek alfabetu sięga
I IX czy X wieku przed naszą erą. Naj śmielsi
przytem archeologowie sprowadzali go do
I-go roku I-ej olimpjady, t. j. do roku 776
przed Chrystusem. Według tej opinji, pier·
li wsi autorowie wersetów biblijnych i heksametrów homerycznych nie znali pisma.

I

-

I

Otóż, odnaleziony tak niedawno napis da· tuje się jaknajśliślej towarzyszącymi mu do·

' kumentami egipskimi: sięga on bezsprzecz) nie panowania Ramzesa li, który byl rodza1
jem Ludwika XIV w Xlll-em stuleciu przed
nas.zq erą i zajmował troa w Tebach przez
.te przeciętna wyda1no-śc strzyzyn od owcy nie °'1~· aajleps21y gruby
66 lat (1300-1264). Napis odnaleziony, we·
19.6 _ 20
gnie standartu z 1926 r, Ostatnie pnetargi w Lon4y- se.c~da
18.6 - 19.3 dług ścisłych zestawień, sprowadza się do
nie rozwieją. wszel.!ki.e wątpliwości co do cen, które i zwyczajny
18 - 18.6 ' roku 1245-1244, jest więc o 350 lat wcześzarówno w Wielkiej Brytanji jak w Australji utrzy- l drobny
12.6 - 13.6 niejszy od znajdującego się w muzeum Lu~ują się
23 _ 24.6 ! wru słynnego napisu króla Mezy, napisu,
1 brykiety
·
25 - 40 j który, będąc znaleziony w pustyni nadjorda1iI kokt1 (wedł. jakośc:)
pensy an! !
To Ps Y (czesanki):
skiej, uchodził dotychczas za najstarszy tekst
Przednie mer.ino 70"
53
Zdaje sie;, że nadzieje, od kilku tygodni ożywia- alfabetyczny.
I
Dobre merino 64"
50
50
Biblji wiemy, że Meza., szeik Beduinów
Interesantów węglowych, poczynajzi sle; ziszczać
jące
CieDJkie Crossbread
36
J d
k l
l
był
M
i że nastąpił definitywny zwrot ku lepszemu.
36
wspó czesny ró om u y i
oab,
S.a oznaki, że teraz poprawa 1'est rzeczywiście ziemi
'
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Ceny za topsy 1ą niezmieni-011e. Ostat@zne ustapanoorzy
zrae a, oramowi i c a owz,
istotną. W ostatnim tygodniu nadchodziło wle;cej
statk~~ t~k, _że ła~?wanie ~~ghi w dokach było wali od 970-870 i byli nieco wcześniejsi od
lenie nastąpi po przet<trga<:h welny w Londynie.
Opór sprzedawców gotowych materjałów przeciw bardzie) ozyw1one, n1z od dJuzszego czasu. Popra· Homera 0 którym Herodot żyjący kolo 450
· · · k
: l .
l· H
d
wa w tym kierunku n1e była jednak tak znaczną, r
pła.ceniu wyźs.zych cen za topsy i przędzę powoduje
r., pzsa · " omer„zy me wzęce], Ja
by regularna praca w kopalniach znowu rozpocząć I prze
pewien kłopot, ale kupcy ci obawiają się żądać od
przede mną .
s.1ę mogla. Ponieważ obecny ruch przyniósł zwi"·
„ czterysta lat więc,
puhlic%ności wyższych cen w przyszłym roku.
że na wiek już przed HoWidzimy
ksz.enl~ zbytu . o_ 50.000 ton wobec ostatnich 2-<:h
. .
L-d . . M b . l' .
tygodrn, właśc1c1ele kopalń zaplllru[ą Sił; znowu
oa mze z pzsmo z pisarzy,
.
.z
uznz
~
merem
JUTA:
funty ang. I optymistycznie na sytuację i spodziewaj~ się. że eks·
31 , port z portów Walijskich szybko przekroczy pół a na cztery wzekz przed Homertłm zeglarze
32%
Przecfo.i gat. z.a tonnę
i ~~ljona ton _tygodniowo . (pr?cz ~-ęgla dla statkó.w) z Byblos, według świeżego odkrycia, mieli
Indje zatrzymują coraz więcej z zysku czerpane- , 1 ze pro_dukc1a oq_ólna os1ą.gme rrnlJon to~ ~ygodn10- już w użyciu ten qlfabet. Jakżeżby można
·1
· k
d
•
.
że nastąpi Jakaś po·
go z manufaktury jutowej. Kalktitta nohtje 64 rupij wo. Nie oczekują natomiast,
~e wnws. u w~po c~es:
np.,
y,
te
mmem?c
prawa cen, gdyż musiałoby nastąpić poważne zwlę·
za przednie gatunki a 54 rupij za lightnings.
kszenie się pobytu. aby umoź,liwić opróżnienie hałd nym, ze Kochanowski czy ReJ, ktorzy zyli
w 100 lat po odkryciu druku, nie znali 6t10 i
prz·ez. to post.a_ wić właśdcieU ko.P. al(! w kon;yst·
I
„
k k
._
t
MĄKA:
J
szy l. an5 •
nie poslugiwali się nim? Homer więc i grecy
n1e szeJ sy u.ac11 wo..,ec on urenc11.
prz~dnia pszenna kanadyjska za worek
wieku znali już napewno pismo. Znali
Xgo
I
9
2 1.9
(4-0 fun:t. ang.) 21.
go prawdopodobnie nawet wcześniej. Pismo
Zdaje się, źe ceny są ustabilizowane za mąkę anz Byblos ma już charakter pisma wydosko·
nalonego, i archeologowie w dociekaniach
SYTUACJA NA RYNKU BAV/Eł.NY.
gielską i za miesz.ankę londyńską
1
Do 17 października wyłuszczono 8.119.000 swychb dochodzą do przypuszczednia prawdo- szyl. ang.
Z BO ż E:
bel. Cyfra ta jest niższą, niż oczekiwano, a I podo nego, że na dziewięć czy ziesięć wie11.6
11.6
ków przed Homerem pobrzeże morza Śród·
jęczmień za centnar angielski
znaczenie jej jeszcze wzmocnione zosta ł o I
10.3
10.3
owies za centnar angielski
przez komentarz, udzielony przez sekretarza ziemnego znało już alfabet. Według trady·
Angielski ję<:z.mied pastewny słaby, ale owi.es na
Biura Rolniczego. Oświadczył on, :l:e cyfra cji, miał go przynieść z Tyru czy z Sydonu
rynku mocny, a cięższe gatunki poszukiwane. Transta przedstawia % zbiorów. Przez to jaskra- Kadmus na Kretę i do Beocji nawet ku koń•
pc>rly z Kanady zna.c znie zmniejszone. Równieź przewe oświetlenie rzekomego stanu rzeczy, 0 • cowi XVI-go wieku przed Chrystusem.
syłki że starych z.hiorów nleznacz;ne.
Gdy Mojżesz więc wyprowadził żydów
garnęło rynki wielkie zdenerwowanie, czego
była zwyżka około 150 punktów. z Egiptu i podbijał ziemię Chanaan, za na.
skutkiem
funty a.ng.
R Y ż:
Później dopiero wyjaśniło Biuro, że co do po· stępcy jego, Jezuego i dalszych sufetów, czy36
37.10
Karolina za tonnę
zostałej ilości zbiorów urzędowe badania nie li sędziów pokoleń żydowskich, święciła się
16
15.05
Burma za tonnę
tr.iały miejsca, tak że oświadczenie sekreta- już na śródzie~iu pełnia r?zwoju pisma al~a·
Ryn ek na ryż ospały. Za Karolina płacą Ł 36 za
rza należy uważać, jako subjektywne z.apa- betycznego. Pierwszy krol • autokrata zy.
tonnę. Zwyczajny ryż µa pokarm mocniejszy.
trywanie jego. Skutkiem tego w1adomość · dowski, Saul, następca jego, Dawid {1010~
alarmująca straciła na wad.ze. W każdym 970), i syn jego, Salomon (970~933}, ma/Cł
szyi. ang.
J A JA:
bądź razie wrażenie jej będzie miało pewne już notorycznych pisarzy państwowych: sloskutki, gdyż niema powodu powątpiewać o wo królewskie; wykład słowa bożego poslu·
221/2
21
za wielką setkę (120 sztuk)
szczerości sekretarza i jego powadze. In.n~ gują się już tym środkiem piśmienniczym.
Rynek na jaj.a wykazuje nagłą zwyżkę, która się
prywatn~ zdania prowadzą do podobnego za- Alfabet ten. służy im do redagowania i zacho·
utrzymuje.
patrywania, iż wszystko wskazuje na to, że wywania dokumentów urzędowych, do zapro
wiara w rzeczywiście małe zbiory jest pu· wadzania rachunkowości prawidłowej, do
szyl. ang.
CUKIER BURAKOWY:
kronik ścisłych i t. d. świadczą o tern księgi
wszechną i nietylko opanowuje umysły spekryształ za centna~ (be:i; podatku)
15
15
kulantów, ale także i przemysłu. Skoro ce- królewskie, gdzie już roczniki są starannie
Rynek na cukier poprawił s ię.
ny spadły o kilka centów, przemysł zdecy- utrzymywane, czego niemasz jeszcze u Sę
dował się do śmielszej działalności i tem- dziów, a co już uwidocznia się częściowo w
ż EL A z o (lane):
szyl. ang.
większa część zbiorów już znafazła księdze przejściowej od Sędziów do Królów
samem
t
ł N 1
70
70
on·nę
za
r.
_ Samuela.
pomieszczenie.
N
67llz
671/i
3
00 nnę
za
r.
Jeszcze dw~dzieścia l~t _temu uch~dzilo. Ul
Należy się spodziewać, że duch przedsięm czej ma tcr.ndeneję
Cena żelaza jc$t sbh
biorcz.y wskutek ostatnich wypadków, a naufe za sz~len~~W? uwazr;,c Hom~ra i Hez~o
zwyźkową.
temsamem zwyżki ceny, nie będzie he.mo· da za ludzz „pismzennych . Napis, znalezzo.
Znawcy sądzą, że korzystnem jest te- ny w J!yblos _obala całą krytykę homery~ką
wany.
ang.
funty
CYNK:
raz zakupywać kiedy jalrnść towaru stoi ua I XIX W]J!ku, 1ak budowę z kart. Czeka1my
3605
· 6t! os' sf are.go
· k ie
· !a
.'
• t punkcie kulmmacyjnym.
36.05
Płyty zazatonnę
. Ohecne zb'10ry są Jeszcze nowe6d ? odk ry~za
.
tonne
Sztab
27
27 10
P!'ZYP,~szczema,
potwierdzi.
ktory
grobowca,
gargdy
w gatunku bardzo wysokie, podczas
„
.
.
.
·
Y
, wybiegające poprzed pewną JUZ dzzs datę.
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dziło, że przy istnief,cych obecnie środkach
obrony, Londyn nie może być zabezpieczony
przed atakiem gazowym i wytruciem. Zaledwie kilka · godzin minęło od. chwili rozpoczęcia d,ziałaii wojennych, przewidzianego w
· Bardzo częst'o spotyka się fantazje i prze- Logicznem następstwem fego jest dążenie programie manewrów, gdy nad miastem powidywania na temat przyszłej wojny, rzadko n?wocz~snej sz~u~i„ w~jenn~j do zaatakowa- ( ja'Y1ły się pie~ws~ samoloty nieprzyjaciel•
jednak spotyka się na ten temat głos objekty ma '!! p~erws~eJ }m11 ~11.e - 1ak ~oty:c?czas- skie. Za.rum Je odk;yto i rozpoczęto akcję
wny, głos fachowca, słowa wypowiedziane nie °:rm11 ~eprzy1ac1eJskie1, le.cz osrodkow wo- obro!1ną, samoloty miały dość ~zasu, aby caw celach propagandy, lecz w celu uświado li, zna1du1ących się obecme za frontem ar- łe miasto zasypać rozpylaczanu gazQwymi.
. .. .
•
.
mienia ludzi o grożącem im niebezpieczeń mij nieprzyjacielskiej, w głębi kraju. Wojna
stwie i celem wskazania na to, że niebezpie- nowoczesna, będzie więc wojną ' przeciwko 1 • N~ ziem~ ru~możliwei_n J.est, .aby dwle
nieuzbrojonej ludności nieprzyjacielskiego , ~iel~1e ~mJe ruepos!rzez~rue .przes~ły obok
czeństwo to jest już dzisiaj tak wielkie i pokraju,
reprezentującej wolę prowadzenia s1~bie, .n~e prze?sta~ia na~omiast ~iększyc~
siada charakter tak ogólny, ze należy zawcza
su poddać rewizji sposoby obrony i przeciw- wojny, lub mającej decydujący wpływ na tę 1 trud1!-osct !11epos.trzez'?ne opero_warue małymt
wolę.
·
oddziałami. lotmc~mi .w powietrzu. Przedziałania, uznawane dotychczas jako najlepstrzeń powietrza 1est wielka, a ruchy oddziasze. Sprawa obrony ludności cywilnej przed
. Ta lu~ość, kt~ra. wpraw.dzie w walce n~e łów _1otniczy;ch nie są zależne od dróg, linij
tern niebezpieczeństwem nie powinna nadal
bier~e
ud~1ału, ktore}. wola J~~nak w sto?.mu 1 koleiow.rch itp._ Chmury, warun.ki a!m~sferybyć pozostawiona swego rodzaju dobroczyno w1~le ~iększym! mz dawm~l wola ai:m11 u- ~z~e, c1~nos,c1. n<;>cy, stwarza1ą m~zh.czoną
ności publicznej, lecz winna przejść w ręce
zbro1one1, decyduie w. kwestii:. zwycięs:wo tlo~ć mozhwosc1 rue~p-ostrzeżonego i -ruesporządów. Zadaniem zaś opinji publicznej winno być staranie, aby jaknajrychlej znalazła czy kl~ska„ grać. b~dz1e. obecrue !olę głow„ dzianego ataku· powietrznego. .
ny~h sił meprzy1ac1elsk1c~, prze.er~ ~tó:rym
Niewiadotńo jesz-cze, jakie wnioski wyci~się na terenie międzynarodowym, jako jedynym, na którym zgodnie z interesem ludzko- s~ierowan~ będą ws~ystk1e wysiłki ~ierow- gnie ze swoich tegorocznych manewrów An4
ru~twa WOJ~Y· Ga~y 1 ~an;ioloty będą srodka- ' glja. Narazie powiększono tylko bardzo
ści rozwiązana być może.
~1, któ~ym1 d~ osiągmę~1a tego celu posłu-1· znacznie budżet na zbrojenia powietrzne.
Niezwykle interesujące, bo fachowym ob- giwać się będzie strategia.
Opinja wojskowa domaga się akcji w dwuch
jektywizmem nacechowane wywody na tePewien oficer amerykański, kt4remu kieru:tlkach: Jedni - aktywiści. - twierdzą,
mat najbliższej wojny znajdujemy w. jednym p;zyznać trzeba, ze nie ukrywa prawdy i że Anglja musi iść w powietrzu tą samą droz ostatnich zeszytów tygodnika berlińskiego rue przedstawia rzeczy w sposób mniej groź- gą,· jaką idzie od dawna w swojej polityce
„Das Tagebuch'. Autorem jest b. major ar- ny, niż .są w rzec~ywistości, napisał niedaw- l morskiej ·i w t'Ym celu przez masową · produkmji niemieckiej Franciszek Karol Enders. no w niezwykle ciekawej pracy o wojnie:
cję samolotów stać się narodem lotników i
~ywody te zamieszczamy w dosłownem tłu
.
.
zdobyć dla siebie hegemonję w powietrzu.
maczeniu.
„Przedm~otem w01ny, prowadzonej w
Drudzy - pasywiści - domagają się budo„Olbrzymi rozwój' techniki lotniczej" trzech wymiarach (bo także w powietrzu, wy pomieszczeń i schronów, zabezpieczopisze major Enders - oraz rozwój techniki
a. nie t~lko w .d~uw~i~owej. płaszczy.ź- ny~h P!~ed ata.kami g~?wymi, dla całej siewojny chemicznej, sprawiły, że w sposobie
n~e pow1~rzch;i1 ~ie~k1e1) będ~ie człowiek ' dmiomilyonowey ludnosci Londynu• Pewien
prowadzenia wojny zaszły daleko idące zmiameuzbro1<;>ny i ~ie biorący udzi~łu w wal- i~żynier .wyliczy~ już .n~wet, że budow!i ta;
ny, które zasługują na najżywsze zainteresok~ch. Ki~rowm.c~~o. wo1ny dązyć bę~z!e · ; k~?h schronów rue będzie ~osztować więceJ,
.w anie ze strony ogółu. Niestety pewne czyn- I me do wo1ny ta~ieJ, · 1aką, dotychczas zn'!;- i mz ,budowa dwuch pancerruków.
niki starają się osłabić to zainteresowanie,
my, lecz do rzezi, do ogolnego pogroma . . · _ '.Al . . . lk A I'
. .,
głosząc takie np. zapatrywania, ze „w rze-1
e. ruety .0 .ng la zaczyn~ ~yciągac
W edłll'~6 zapatrywań anl'lielskich
sfer WOJ- wnioski ze znuan, 1akie zaznacza1ą się w noczywistości nic nie upoważnia do uważania
6
1
•t h ·
·
· N' d
d
1~ awno ~a emonwojny chemicznej za okrutniejszą i bardziej , skowych już w kilka godzin .po wybuchu woj- we1 ee mee wo1enne1;
nieludzką niż jakakolwiek inna wojna" - al- ny pojawią się nad wielkiemi miastami i nad I str<;>wano w Warszawie probkę wo1ny; gazobo „zastrzeżenia przeciwko wojnie chemicz- I centrami gospodarczemi nieprzyjacielskiego ! we}, .przycz~m ~la. l.es~ego p~zekonaru:i- ludnej, podnoszone w imieniu ludzkości, są naj- 1 pa11stwa eskadry samolotów i zasypią je bom 1 nos.ci .o grozącem 1e1 n~ebezpieczeństwie, znbami; naładowanemi najsilniejszymi materja-· ! aplik.owano tłumom wi~zów lekką d~wkę
zupełniej nieuzasadnione". Kto dziś jeszcze
łami wybuchowymi, wzniecając w ten sposób I mewmnego ale. dokuczh~ego .gazu łzawią;egłosi takie poglądy, zwłaszcza jeśli jest wojskowym, składa dowód, że dotychczas n:e 1 panikę wśród ludności i spędzając ją do piw- &~· W·re~ultac1e powsta}e pro!ekt, aby kazde
nic i lochów. W ślad za temi eskadrami, po- I mieszkanie w W~szawie .posiadało szczelną
potrafił uporać się z doświadczeniami wojny
światowej i pojęcia niema o nowych prądach 1 jawią się eskadry gazowe, które wyrzucą kom~ę, <;\<> kMrei. w razie ataku g~owego
i zdobyczach w dziedzinie techniki wojellllej. na. ~iasta. tysi~~ rozpyla~zy, napełnionyc!t ~ogh~y się sc~ronić lokatorzy tego mieszkana1mebezp1eczrue1szymi związkami arszeru- nia.
.
·
Z tych względów uważam za niezmiernie k?~emi i, w krótkim czasie zamienia najlud· ·w Rosji wydano w cią!!u ostatnich kilku
ważne zaznajomienie ogółu z perspektywami,
01e1sze miasto w cmentarz.
lat fantastyczne wprost sumy na zbrojenia
jakie otwierają się w dziedzinie nowoczesnej
Dotychczas
podzielone
są
zapatrywania,
~azo~e . . . związ.ku z . tem powstały t.am i
techniki wojennej. W interesie samej spraco
do
możliwości
wytrucia
~azami
wielkich
są na serio rozw~ane kolo.salne pro1ekty
wy należy jednak przystępować do tego bez
miast.
Autorzy
niemieccy
nie
wierzą
w
ta-.
budow>:
całych m1!1st, zabezp1ecz~nycb przed
wszelkich uprzedzeń za lub przeciw wojnie.
kie niebezpieczeństwo, albo twierdze,, z~ na a~akam1 gazowymi.
1
Kto zna wielkie wojny przeszłości i prze- wytrucie Berlina p~trzeba byłpby con:i-jmniej
: W Jugosłavdi odbyła się niedawno ·wymyślał je z punktu widzenia wojskowego, ten
~o~
pro.duktow gazowych, a Wlę~ ~o- stawa, na której demonstrowano także rjSżne
wie, że materjalnym celem kierownictwa n?-Jmme1 3 .t)'.s1ące samolotów n?- pr~ewie~1e- plany i
projekty, dotyczące ochrony miast
wojny ofenzywnej było zawsze dążenie do n~e tego c1ęzaru. P.ogląd angielski, kto~y j przed atakami
gazowymi. Liczą się tam z tern,
zniszczenia głównych sił wojskowych nie- bi:r~e pod uwa.~ę na1,nowsze.
z~obycze
w dzie , że w razie wybuchu wojny, Zagrzeb może być
przyjaciela. Wyszukać te siły, rozbić je i dz11!1e p~odukc1i gazow głosi! ze Londyn wy- ; wytruty
w ciągu dwuch, a Białogród w ciągu
zniszczyć, oto, co· miało znaczenie decydutruc mozna przy pomocy tys1ąca małych roz- · czterech godzin
jące. Stary Moltke mówił to przy każdej spopylaczy, które wygodnie pomieścić można na 1
•
sobności, Napoleon zawsze tak postępował.
trzech pasażerskich samolo!ach.
Armje, stojące na froncie o wiele · łatwiej
Strategja polegała na tern, aby stworzyć w~
,. .
•
.
.
· mogą zabezpieczyć się przed atakami gazoRozmca w obyctwuch zapatrywaniach 1est
· ·. 1 d , ,
·1
· lk' h ·
runki do osiągnięcia tego celu, czy to przez
zdumiewająco wielka. Kto jednak głębiej za- (i:' nT0 ~ ;ios~ cywi nat w0 ~ie t i~ g' miaprzewagę liczebną, czy przez przewagę w
stanowi się nad niemi, łatwo wykryje przy- s ac 'k • k.ezh nfaJnhowsz~ ': dąrJ': s. ra e ictzne
skutecznośći broni, czy też przez przewagę
t •
b' · • · W N'
h
.
amery ans 1c ac owcow i 1uz w.pros w
jakości własnej armji. Jeśli zagadnienie
czynr .ey ~oz iez?osc1.
iemczec
nie tym kierunku aby wogóle w r~zie wybuchu
•
to rozpatrywać będziemy z punktu widzenia mow1 się me o nainowszych zdobyczach tech
„ ,' d
dk d · ·
d
trujących. Ale można uważać za WOJ~Y p~zeisc. ~ porzą u •z~nnego • na
psychologicznego, to dojdziemy do rezultatu, niki gazów
•
d b
t
N'
h
armią nteprzy1ac1ela, przelec1ec front 1 nah · .
ć k • b
b
•
Pe wne, Z e z o ycze e są w 1emczec znaże dotychczas siła militarna państwa oznane
gdyż
Rosja
zna
je
także.
Najnowszy
gaz
tyc
miast. rkzpocz,ąlk~ CJę • om o~ą 1 g~zoczała jego wolę do dalszego prowadzenia
0
niszczycielskich przewyż~ wą dprkz~iw ł wb!ek "':1 miastom ~kc~ntrom
wojny. Wolę tę łamano w bitwie z nieprzy- ktÓry w skutkach
•
d
h
pro u CJi w g ę i raiu co w naJ rotszym
jacielskiemi siłami zbrojnemi. Wojna była w sza. wszbyl~t k te .g~zy,d ?tłycf chzas znhan.e szer- czasie musi doprowadzić' do powszechnej P~'k' • d
I' „
k •
•
• •
gruncie rzeczy zawsze wojną przeciw woli sze1 pu 1cznosci z zie ac owyc i popularnych, a którego autorzy niemieccy pod U- Dkl • 1 l em,!>ra idZl'lCJi W. rka~Ug niepkrz.rJaCie.1•
nieprzyjaciela, uosobionej w jego armii.
· b'
·
b ,
. d
•
s im, a więc o zwycięs ie o za ouczema
wa~ę me 10rą, uzywany yc moz~ ? ce1ow
wojny.
Strategja nigdy się nie zmieniała. Zawsze wo1ennych w. bardzo małych, p1ęc10funto. .
.,
.
.
dążeniem jej było, aby w jakikolwiek sposób
wych zaledwie rozpylaczach.
Tak dale~o JUZ dosz~smy. I · na.l~z~ się
być silniejszym tam, gdzie miało nastąpić detylko zapytac, co przedsięwezmą kra)e i naFachowcy angielscy stosują się w dalszym
cyduj ą ce spotkanie, mieć tam do dyspozycji
rody
w . t~k ~traszny sposób zagrożone. Czy
ciągu do starej, wypróbowanej zasady niewi ~ c ej siły niż nieprzyjaciel i móc wyzyskać
rozp~czme się okres P?W~zec~nego, szaloneukrywania przed społeczeństwem żadnego
t.ę przewagę siły. Zmieniały się tylko środki
g~, gigantycznego zbro1;ma się ~o walk poi sposoby z biegiem czasu. Także i dzisiaj niebezpieczeństwa, które może mu w danej wie.trznych, o .~anowarue w. p;iw1etrzu?
C'!y
obowiązuje ta wielka, nieskończenie prosta, 1 chwili grozić ani niepomniejszania takiego
moze.
lud~l~osc
.na
po~ob1e~s~wo.
~etow
a jednocze śnie nieskoi1czenie trudna do prze- 1 niebezpieczeństwa dla utrzymania nastrojów zac~n1e r.yc .1 wwiercać s1~ w. zie~ę
1 uriąprowadzenia i urzeczywistnienia zasada stra- optymistycznych.
dzac sobie t~m szcz:ln.e i rue?a1ące gazom
tegji. Obowiązuje , pomimo, że cel kierownicAle jeśli nawet pogląd angielski przyjtwa wo jny w materjalnej swojej części uległ miemy z dużą dozą krytycyzmu i -uznamy, 2;e dostępu pom1es~czem.a? ~zy te.z zdec,YdoVl'.ana wola n~ro~o;v, . uiawn~on~ z:i-. posred~iczmianie.
jest tam 500 ptocent przesady, że więc na twem potęzne1 i prawdz1we1 L1g1 Narodow,
Kierownictwo wojny stawia sobie zawsze wytrucie Londynu potrzeba 5.000 rQzpylaczy zadecyduje o wiecznym pokoju na ziemi?.
pytanie, w jaki sposób można w najkrótszym i że jeden samolot pasażerski żabrać może
czasie złamać wolę nieprzyjaciela, albowiem tylko 250 takich rozpylaczy, to zawsze jew interesie ka:i;dego kierownictwa wojny szcze liczyć należy się z tern, że 20 samolojest jaknafszybsze zakończenie działań wo- tów może przy pomocy tego gazu zniweczyć
jcnaych. Obiera więc najkrótszą drogę i naj- 1 wszelkie życie na przestrzeni równającej się
„$miejmy się, kto wie czy ~wiat
obszarowi, jaki zajmuje Londyn.
skuteczniejsze sposoby.
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Pozostaje wprawdzie jeszcze pytanie, czy
Fakt, że narody san)e mają dzisiaj więcej
do powiedzenia niż dawniej w sprawie dał przy dzisiejszych środkach obrony .p rzeciwszego prowadzenia wojny lub zawarcia po- lotniczej, nieprzyjacielskie samoloty będą J
koju, wynikający z demokratyzacji świata, mogły spokojnie wykonać swoje dzieło zni- ,
o:·az fakt, że możność prowadzenia woj- szczenia. Aby zdobyć w tym względzie konny s tała si ę kwestją przemysłowej i ogólnej kretne dane, urządzono w Anglji w lecie b ..ł'.
go!:podarczej pro~ukcji kraju, sprawiły, że wielkie manewry lotnicze. Manewry te pod
wob prov1arlzenia wojny objawia się obec- względem militarnym otrzymały założenie,
uwzględniające wszelkie ewentualności i
nł~ w innem miejscu. Dawniej siedzibą tej
woli była zawsze armja, jako narzędzie rzą· przeprowadzone zostały przy uzyciu najbar·
du lub dynastji, dzisiaj siedzibą tej woli jest dziej wyrafinowanych udoskonaleń i ulepw większym daleko stopniu parlament, nł1- szeń zarówno w dziedzinie lotnictwa jak i w
stroje mas ludności, jednem słowem czynni- i dziedzinie obrony. Rezultat był przerażają
!d, działające poza frontem, w głębi kraju. cy: Naczelne dowództwo angielskie stwit;r-

------··----------
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,;~vrułik lnrszn1ski"
Najlepszy w Polsce

Ilustrowonv Tvgodnik Humorvstvcznv
Do n21byc:ia we wszystkich ksi~
garniach i kioskach T-wa .RUCH".

leczy pod

gwarancją

wszystkie choroby
Z Ameryki idzie nowa ewangelja: wszyst·
kie choroby na tle niedokrwistości należy leczyć dietą wątrobianą. Lekarze amerykańscy doszli db tego wniosku na podstawie bardzo licznych doświadczeń na zwierzętach.
Wypuszczano z psów prawie wszystką krew
i doprowadzano je w ten sposób prawie do
stanu agonji, poczem dawano tym psom jako
pokarm wątrobę w najróżniejszej postaci i
dział się cud biologiczny: psy przychodziły
, do siebie w zdumiewająco szybkiem tempie,
serce na nowo zaczęło normalnie pracować,
krew nabierała normalne właściwości, stosunek białych ciałek krwi do czerwonych wracał do zwykłej normy, zwierzęta przybierały
szybko na ·wadze. Transfuzja krwi, wprowadzanie zdrowej krwi do chorogo organizmu,
stosowana już w średniowieczu, a w ostatnich · Jatach silnie propagowana, zwłaszcza
przez wiedeńską szkołę chirurgiczną, znajI duje w kuracji wątrobianej silną konkurenj cję. Kuracja wątrobiana ma przytem tę dobrą stronę, że nie wymaga operacji, że niii
( wymaga poprzedniego badania krwi człowie·
' ka dającego i przyjmującego dla ustalenia,
I czy obie należą do jednej grupy, gdyż tylko
I1 w takim wypadku transfuzja m<>Że być aokonana, że wogóle przy kuracji wątrobianej
krew się nie leje. ;wnca się poprostu do statych
tradycyj o leczniczych właściwościach
1
• wątroby i daje się choremu zupkę wątrobianą kluseczki wątrobiane kiszkę wątrobianą
ka~zkę z wątróbki, wątrÓbkę ieczo , sma~
.
tr b
oł . t d P
ną
zoną, wą o ę z ros u t • .
Medycyt)a ludowa przypisywała w~robie
, jeszcze więcej cudownych właściwości lecz•
, niczych. Przykładano wątrobę na chore oko,
. wdychiwano parę wątrobianą, stosowano wre·
: szcie żółć, najważniejszy produkt wątroby,
, do celów leczniczych. Że wspomnimy tuita1
tylko o historji Tobiasza ze starego testamen1
tu stanowiącej tak popularny temat włoskie
1
go malarstw~ bi~lij?~go. 1'.obiasz wyjmuje
z wnętrzności wielkieJ. ryby wątrobę i przywraca wzrok ociemniałemu ojcu, nacierając
1
o.czy jego żółcią z tej wątroby. że wspom: nimy jeszcze wiel~e .znaczenie, jakie medy1 cyna ludowa przypm~Je ~· Z"'f'· pla!'Tlom wqłro
bza~ym oraz ~na~~en1e, J~e maJ~ w medycyme. tu.doweJ liacu1 ~ą!robiane, ziele, które, go liście. . ~rz~naJące swym kształ~em
1 wątrobę ś~ uwazane S<I; za, s~uteczny sro. dek leczni~zy przy doleghwosc1ach wątt'oby.
I A czy to i;ue medr:cyna ludowa torowała. drogę. t~anowi wątrobza_nemu . do, szeregu na1bai:' dzieJ rozpowszechmonycli srodków leczm1
czych1 .
1
•
d
• t.' I
·
'
,
Lud uz~a 0 swoicn ce ów l~c~m~~cli
· wątrobę rybią, wołową, owczq i swimkq.
Wątroba gęsia uważana za przysmak jako
środek leczni~y niema wzięcia ponie~aż jeet
I zbyt tłusta i z telło
względu u~ażana za tru•
a
dno strawną.
•
·
·
J'akże Plinmsz. który bezlCrytyczme apr~
wszystkie środki i sposoby ówczesne)'
I b""uał
v„
medycyny
ludowej, zaleca żółć przy choro1
bach
oczu.
Zaleca zwłaszcza. żółć z wątroby;
1
· d· · d ·
h
· kr kod 1
Rad ·
met · z"':k:ćia, t ybenyk tńs„.k..o któy a.dl
łz1
1 za o u
wą ro Y o
1e1,
ra ' a cz oI wieka ma być trującą.
.
.W e Włoszech dotychczas używają pieczo! nej wątroby jagnięcej jako środka wewnętrz1
nego na choroby oczu, a w szczególności przy
I krótkowidztwie i osłabieniu wzroku. W czaI sie pieczenia chory powinien trzymać · oczy
l nad naczyniem, w którem piecze się wątroba,
aby trafiała je para wątrobiana.
·
1
Przy
niektórych
choł>bach
oczu
także
i
1
nauka stosuje już kurację, polegającą na za1
1 bezpieczeniu oczu przed światłem, przyczetn
· stosuje się równocześnie obfitą dietę wątro
i bianą i preparaty żelaziste. Wychodzi bo, wiem z założenia, że szereg przypadłości
I
k
h 'ak np kur a śle ta 1· 'I
t
j wk~r~
awyc ' l t . •
z. kpo . ds ekrwipo.a
stęzycowa pozos a1e w związ u z me o
I stością. W niektórych okolicach Polski ludność chłopska od niepamiętnych czasów leczy kurzą ślepotę, dając choremu do jedzenia wątrobę z czarnego koguta lub wieprzową. Wśród ludności ukraińskiej stosują w
podobnych wypadkach pieczoną wątrobę koń
ską. ;pasterze węgierscy, którzy również
bardzo często cierpią na kurzą ślepotę, leczą
: się wątrobą owczą. Sokiem, jaki wydziela
, się przy smaieniu wątroby, smarują sobie
' powieki.

I

II

I
!

I
I

I

I

I

Obecnie

także

i nauka medycyny uznaje

r skuteczność kuracji wątrobianej przy
I żkich, a nawet niebezpiecznych dla
I przypadkach niedokrwistości. Wątroba
organiźmie

cię·
życia

speł-

szereg pierwszorzędnych
zadań. Wytwarza żółć, bez której trawienie
byłoby niemożliwe, jest wielkim zbiornikiem
cukru w organiźmie ludzkim i pochłania
nia w
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Nr. 45
;vszystkie trucizny, jakie

powstają

w proce-

~ach chemicznych trawienia i przemiany ma-

terji. Na czem polega skuteczność kuracji
jest dowątrobianej przy niedokrwistości,
tychczas zagadką.
W ciężkich wypadkach niedokrwistości
otrzymuje chory dziennie 20 do 30 dkg. wą
troby wołowej, cielęcej lub wieprzowej, przyjaki dla chorego jesl
rządzonej w sposób,
najbardziej odpowiedni i naźlepiej mu smakuje. Czynione są już próby, by wytworzyć
ekstrakt wątrobiany, zawierający w sobie
pierwiastki wątroby.
wszystkie lecznicze
Udawało się już wyleczyć wypadki bardzo
których w agonji
ciężkie i uratować ludzi,
prawie przywożono do szpitali. Lekarze
przypuszczają, że chodzi tu o wy;padek bardzo silnej skuteczności witamin, albo o silny
wpływ drażniący na mlecz pacierzowy.
Jednem słowem lekarze zdobyli nowy śro
dek, łatwy do stosowania, łatwy do zdobycia
i stosunkowo mało kosztowny, a bardzo przytem skuteczny przy chorobach na tle niedo-

krwistości powstałych. Wątroba stała się
naraz modną i każdy, kto chce dobrą radą
przysłużyć się przyjacielowi lub znajomemu,
cierpiącemu na niedokrwistość lub na skutek
niedokrwistości, niechaj poradzi mu:
codziennie po ćwierć kilo wątroby!"

„jedz

Trudniej już jest gdy fortel 'jest subtel- wiono. Jako próbkę tej czujności opowiadają
niej pomyślany. Zdarzają się często' takie np. lakt następujący: W Ameryce żyje pewien
wypadki. Kandydat, a częściej jeszcze kan- czlowjek, który nigdy jeszcze nie kupił biledydatka na gwiazdę lilmową, przekonana tu wstępu, a zawsze jest na każdej imprezie,
najmocniej o tern, że wystarczyłaby jej pię ·na. każdem przedstawieniu kinematograficzciąminutowa rozmowa z reżyserem lub dy- nem i teatralnem, na każdym koncercie, na
rektorem, aby przekonać go o swoich genjal- jakie tylko chce się udać. Wygrywał już ponych zdolnościach lub zaletach, gdy bezowo- ważne zakłady, stale i wszę(izie przedostając
cnie starała się przez kilka dni z rzędu prze- się pomimo największej czujności bileterów
i kontrolerów. Człowiek ten nazywa się Conkroczyć próg filmowego raju, przygotowuje
sobie jakiś kostjum i szminkę i w chwili, gdy nelli. Założył się, że wejdzie również do kapo przerwie posilkowej statyści tłumnie wra- żdej wytwórni filmowej w Hollywood. I rzeczywiście wszedł swobodnie do wszystkich,
cają do wytwórni, szminkuje się i miesza się
aż wreszcie natrafił na swego. Potknął się w
między nich. Wprawne oko odźwiernego potrafi jednak i takich spryciarzy wyłowić i wytwórni Metro - Goldwyn, ktorej odźwier
ny nie dal się wyprowadzić w pole najgenjalzawrócić.
niejszymi trickami Connelli'ego.
Tysiączne są pomysły i fortele, używane
W Hollywood przebywa stale około 100
przez tych wszystkich, którzy pra!!,nq przetysięcy osób, starających się o przyjęcie do
kroczyć próg wytwórni filmowej, ale wprost
nieprawdopodobna też jest czujność cerbe· lilmu, a zapotrzebowanie nawet na statystów
rów, których na straży tych progów posta- jest minimalne.
we. . . . . . . .*!MMVSW11tt*'·MW"MW
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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
tysi~-cy ludzi we wszystkich miejscowościach Rzeczypospolitej i odnoszą
niewątpliwy skutek.
ogłoszenia adresowane· do administracji „Prawdy" są
Oforty
niezwłocznie wysyłane do osób, które nadały odnośne ogłoszenia.

Brama do ra;u
Przekroczyć próg jakiejś wielkiej wytwóroto marzenia
nź lilmowej w Hollywood dziesiątek tysięcy dorastających panien i dojstudentów i „obiecują
rzewających kobiet,
cych" młodych mężczyzn, którym slawa
gwiazd filmowych narobiła trochę nieporząd
ku w głowie i spać im nie daje, którzy czują
w sobie powołanie do wielkich ról, a w duszy frawiące pragnienie sławy i zdolność po-

Wydział

Rejestru Handlowego

Sądu Okręgowego

w faodzi.

działu A i B wniesiono następujące wpisy za Nr. Nr.
Do Rejestru Handlgwego Sądu Okręgowego w Lodzi

Nr. 11457/A. „Moszek Lejb Świętosławski". Wyrób towarów włókienniczych. Firma istnieje od 1927
roku. Łódź, Sienkiewicza Nr. 70. Właściciel, Mos;;r;ek
Lejb Świętosławski, zam. w Łodzi przy ul. Ewange.
lickiej 7, Na mocy aktu intercyzy zeznanego przed
notarjuszem Siniarskim w Łodzi dnia 7 kwietnia 1927
roku N. Rep. 453 została ustalona między właścicie
lem firmy a jego żoną wyłączność majątku i wspól·
·
ność dorobku.
Złllta - Dwojra Gurszkięwicz",
"
i farb. Firma istnieje od 7 lutegc
1927 r. Łódź, Zgierska 55. Właściciel, Złata - Dwoj·
ra Gruszkiewicz, w Łodzi . przy ul. Zgierskiej 55. Intercyzy !lie zawarł .
Nr. 11559/A. „Adolf Lewandowski i S-ka", Prowadzenie kinematografu „Venus". Firma istnieje od
1 kwietnia 1927 r. Łódź - Bałuty i Młynarska Nr. 15.
Adolf Lewandowski i Władysław Ci·
Właściciele,
checki, zamieszkali w Łodzi: pierwszy przy ul. Piotrkowskiej Nr. 109, a drugi przy ul. Traugutta Nr. 7,
Spółka firmowa, Czas trwania spółki określony Z'O•
stał na trzy ' Jata z automatycznem tr.zyletniem przedłużaniem. Zarząd należy do obydwuch wspólników.
weksle i wszelkiego rodza ju zobowiązania winny być
podpisywane przez obydwuch wspólników łącznie
pod stemplem firmowym. Każdy ze wspólników upo
koresponpod.pisywać
ważniony jest sarnodziel:4ie
dencję, rachunki i inne dowody nie zawierające cha·
rakteru zobowiązań, przyczem każdy spólnik ma pra·
wo otrzymywać wszelką karespondencję zwyczajną,
poleconą, pieniężną, przesyłki i telegramy. Intercy1
wspólnicy nie z.awarii.

Nr. 11458/A.

Sprzedaż żeh1 za

.

Nr. 11460/A. „~zeina Tauba Knobel". Sprze•
towarów bawełnianych. Firma istnieje od 1 sty.
cznia 1927 r. Łódź, Nowomiejska 19: Właścicielka,
Szeina Tauba Knobel 1 zam w Łodzi przy ul. Nowo•
miejskie 19. Intercyzy nie zawada.

daż

za ogłoszenia należy wysyłać przekazami do administracji
„Prawdy" w Lodzi, Piotrkowska 85 lub wpłacać do P. K. O. na konto 63,353.

Należytość
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OGŁOSZENIA ~ DROBNE
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krowni poszukuje technik. Łaskawe oferty pod
„Technik" do administr.
• Prawdy".

szwaczlia :~~re~

lizny I

pościeli

przyjmie

czasową pri1cę w domach
prywatnych. Może wy-

na
jechać
Zgłoszenia

prowincję.

do admin.
„Pra wdy" pod .Szwacz·
ka".

Studęntxa u~~ieet~
warszawsk iego przyjmie
posadt; lekta rki, panny
do towarzystwa lub wychowawczyni do dzieci.
Zgłoszenia pod „Studentka" do adm. „Prawdy".

Sprzedam:~~:;~

Dooermc;ina dwuletniego,
Zgłosze
tresowanego.
nia clo admin. „Prawdy"
pod „Doberman•.

Tathnłłl ~~nt~~ty~!:

kładu dentystycznego
w Grudziądzu poszut<i·
wany. lgłoszenia pod
„D enty s ta" do adm.
„Prawdy".

zastepstwo spr~~~a-

ży obr ai:ów treści religijnej I innych dewocjo·
nalij przyjmę . Zgłoszenia
pod Biała Podlaska poste restante - Kazimierz Karwowski.

WVChOlUłlUJCl~DI

ao

ośmioletniego chłop 

ca poszukiwana na pro·
Zgłoszenia pod
wincję .
J.NąuczycieU<a 2:>" do ąd
ministracjl .Prawdy".

~~zi~ ~:
autobus,
sobowe w dobrym sta0

nie kupię. Oferty z podaniem marki i ceny na
adręs Jakubowski Józef
Kielce poste restante.
nn ~ do dwojgą. dzie·

BU

Ili ci poszuk iwana

na wyjai;d. Zgłoszen i a
do adm. .Prawdy" poci
~Wyjazd",

ftat'n slg. sekret~rkl po·

f'U!Płł\l.J szukuję. Pos iadci m dobre świadectwa
stenografuję I
biegle językiem

władam

Ionoświadectwo
Korespondencie 'gub
li
we lll kat. dla przedprzemysło·

w celu matrymonjalnym
nawiążt; z panną do lat
majątek

nlemiec·
kim. Oferty pod .Sekretarka- 25" do f\dminlstr.
• v rawdy".

26.

KorepetycJI p~~teu-

nia pod „Dzierżawca" do
~dm. ,.Prawdy".

sh,ichacz praw U. Warsz.
Specjalność; przedmioty
z zakresu sześciu klas
gimnazjalnych. E. Urbań
śki poste restante Warszawa I.
~ ona (wychowawczy.

u d

ni) poszukiwanci na prowincją do kilkuletniego chłopca. Wymagane dobre świade~
ctwa i polecenia. Zgloszenia pod „Bona• d 0
„Prawdy·".

ac bUdOflJIDDD
Pl
w Katowicach w ruchliwej dzielnicy do sprzedania. Zgłoszenia p·oważ
nych reflektantów P.Od
adresem: Katowice, poste
restante, Henryk W ol 1ma n

llonuycn s~~k~J~ !i~:

chacz uniwer. Warszawskiego. P rzyg o low uje
do matury. Wymagania
skromne. Zgłoszenie pod
„Prawnik" do adminlstra•
ej „Pruwdy".

Wychowawca

do dwunastoletniego
poszukiwany.
chłopca
Wymagane kwalifikacje
do nauczania w zakresie
programu glmnazjc;ilnego.
Posada na prowincj I.
Zgłoszenia pod „Wychowawca" do adm . „Praw·
dy",

1fobruko
ce21e1n1a
wyrobów betonowych w
okolicy Siedlec na korzystnych warunkach do
sprzedania. 10 mórg nie·
wyzyskanego . terenu.
Zgłoszenia Jozef Marciniak Siedlce, poste rest.

Dzierżawię

ziemski na Pomorzu. Po·
sag {>OŻl\dany celem nabycia dzierżawy na wła
sność. Łaskawe zgłosze

Błurallsttta

do przedsiębiorstwa przemysłowego na prowincji
poszukiwana. Wymagana
na
biegłość w pisaniu
i zn a jomość
mąszynie
prac buchalteryjnych.
Zg!os7enia pod „Biuralistka" do adm. ,.Prawdy"

s~~Ze·
KolporteróIO
· dewocjonalji po·
dnży
szukuję .

Wyroby polskie,
wysoce artystyczne i tanie. Możliwy jest do o·
siągnit;cia dobry zarobek.
Ogłoszenia z podaniem
adresu do administracji
„Prawdy" pod .Duży o·
brót".

Sprzedam

s~~~

hipoteczne n<t nieruchomościach w Lodzi. Refleldanci zechcą podać
swoje adresy do adm.
„Prawdy_"_.- - - - - -

armaneut1u1
fposzukuje
posady
stałej

sh;biorstwa handlowego
na nazwisko Markus Blumenfeld w Zgierzu. Znalazca zechce złożyć je
w adm, „Prawdy".

Para Il oni, ~~: 5
11

i 7 lat oraz powóz mało
używany do sprzedania
w Lodzi. Reflel<tanci zechcą podać adresy do
admlnistr:, „Prawdy" pod
, . Zaprzęg .

Poszłu.1uię ~ =~~
1

w Warszawie. Najbardziej
p oż ądane trzy pokoje w
okolicy Rleji Jerozolim·
sk1ch. Zgłoszenia pod
„Mieszkanie" do adm.
„Prawd,y".

Pożyczka zi~·?;~h

na termin 10 miesiący
na korzystnych '!larun·
kach poszukiwana. Za·
bezpieczenie jest. Zgło
szenia pod „Pożyczka"
do adm. „Prawdy''.

Marai pocztoVJe

Nawiążą korespondencję

w celu wymiany marek
pocztowych. Posiadam
liczne rzadkie okazy.
Stanisław Langowski
Lublin, Kapucyńska 3.

!'ptece lub składzie
aptecznym na prowincji,
Zgłoszenia do adminlstr.
„1-'rawdy'' pod „Stala po·
sada".

~~ ~~~~~
DgrodniK
owocowych poszukiwany

Student - słuchacz

dotychczasowej pracy fa·
chowej do adm. „Praw·
dy" pod „Kresy".

w

- - -- - --

rolitechnlki war;;;zawskiej poszukuje kondycji
na wsi. Specjalność matematyka fizyka l chem·
ja. Zgłoszenia Warszawa-Pahlechnika St. Rutkowski.

Posadv rzadcy

Posada do
Zgłoszenia

objęcia

pk~f~f rancuslla
posady nauczyciel·

kl w domu prywiltnym.
Wyjedzie na prowincję .
Posiada dobre świade
ctwa. Oferty do admin.
„Prawdy" pod „H. J. 26".

Rekiama

to

potęga~

otem

drobna ogłoszenia "Prawdy" docierają do przeszło
2000 miejscowości w Polsce i czytane są przez
czytelników \Vszystkich. sfer.

że

/
/

zaraz-

z podaniem

stałej

w majątku ziemskim poau l< uje emeryt. kapitan
a rtylerji, nieżonaty. Zgło
szenia pod „Kapitan•· do
administracji „Prawd y".

ależy

dości już muszą się legitymować.

Bardzo pospolitym fortelem jest także
podawanie się za krewnego jakiegoś artysty
lub reżysera. Szczegóły te sprawdza odź
wierny natychmiast telefonicznie i figlarz odchodzi jak niepyszny wśród gwizdów i ryków
zgromadzonych przed brama-

Qli@A j

r Drobne ogłoszenia „Pra
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rlofania najtrudniejszym zadaniom.
Przekroczyć próg wytwórni filmowej jest
także marzeniem wszystkich nieodkrytych
jeszcze wynalazców, właścicieli genjalnych
pomysłów, agentów asekuracyjnych i samochodowych, podróżujących w „perfumach"
i t. p.
Każdy z nich jest przekonany, że za tym
progiem schowało się jego wielkie szczęście,
jego wielki los, że gdy tam się dostanie wystarczy tylko rękę wyciągnąć, a uchwyci kapryśną fortunę za kołnierz i zmusi ją, aby
wiernie mu służyła.
Bo za tym progiem przebywają ludzie,
którzy według powszechnego mniemania mogą każdego człowieka w ciągu jednej doby
opromienić wszechświatową sławą, dając mt.z
główną rolę w wielkim filmie, mogą każde
przedsiębiorstwo „postawić na nogi", kupubo któż oprze się i nie
jąc jego wyroby kupi np. perfum, których używa Lilian Gish,
któż nie zapragnie mieć samochodu, którym
tak wspaniale kieruje Doµglas Fairbanks?
To też łatwiej było uzyskać audjencję na
dworze Franciszka Józefa austrjackiego, na
którym panował wszechwładnie srogi ceremonjał hiszpaf!sk; niż dostać się przed oblicze jednego z tych władców filmu, którzy
za progiem wytwórni filmowych.
królują
Gdyby bowiem chcieli przyjmować wszystkich, którzy się zgłaszają, nie starczyłoby im
dwudziestu czterech godzin na dobę na przyjęcie dziesiątej części tej armji, która codziennie zjawia się u furty wiodącej do.„ ra·
;u filmowego.
Odźwierny, któremu powierzona jest piecza nad tą furtą, jest jedną z najważniej
szych osobistości wśród personelu wytwórni
filmowej. Bo też trzeba nielada inteligencji
i nielada taktu, ąby w przyzwoity sposób odeprzeć ataki tysięcy szturmujących, z których kaidy . legitymuje się ,,nadzwyczajnie
ważnemi przyczynami" sklaniającemi go do
wizyty w wytwórni. Każdy jest albo wielkim
artystą, każda kobieta jest premiowaną pię
knością, na którą zwrócił uwagę główny reżyser i wyraził chęć poznania jej, każdy i
odźwierny otrzyma
że
każda zapewniają,
specjalną nagrodę od dyrekcji, jeśli im pozwoli wejść, bowiem to co mają do zakomunikowania jest wprost kwestją rozwoju wytwórni, i może zadecydować o jej zwycię
stwię w walce konkurencyjnej.
A gdy to wszystko nie pomaga, gdy furta
uciekają się
~ię nie otwiera, co sprytniejsi
do podstępów i forteli, wynajdywanych ze
zdumiewającą nieraz pomysłowością.
Do najpospolitszych podstępów należy
przedstawienie się w charakterze przedstawiciela jakiegoś pisma, tembardzi-ej, że w Ameryce wierzy się jeszcze przeważnie na sło
wo i tylko w wyjątkowych wypadkach żąda
legitymacji przez
żądanie
się legitymacji.
odźwiernego mogłoby być przyjęte jako o·
braza. Takich wpuszcza się, qle prowadzi się
ich do wydziału prasowego, gdzie z koniecz-

Str. U
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Nr. 11461/A. „lcyk Opatowski". Sprzedaż cza•
pek i kołnierzy futrzanych. Firma istnieje od 1925 r .
Łódź Nowomiejska 27. Właściciel, !cyk Opatowski,
zam. w Łodzi pr.zy ul. Nowomiejskiej 27. Intercy;;r;y
nie zawarł.
Nr. 11462/A. Abrą.µi. Lajb Majerowicz", Drobna
sprzedaż towarów bawełnianych, bielizny i kanwy fi.
rankowych. Firma istnieje od 1912 r. Łódź, Nowomiejska 19. Właści<:iel Abram - Lałb Majerowicz,
zam. w Łodzi, przy ul. Nowomiejskiej 19. Intercyzy
nie zawarł•
Nr. 11463/A. „Marjanna Olszer". Drobna svrz&.
daż dodatków stolarskich. Firma ist.nieje od 1913 r.
ł.6di Brze.z.ińska 4. Właścicielka, Marianna Olszer,
1
zam. w Łodzi, przy ul. Brzezińskiej 4. Intercyzy nie
zawarła.

Nr. 11464/A. Sura Muchnicka". Drobna sprze,
dodatków krawieckich. Firma istnieje od 1921 r.
Łódź, Nowomiejska 27, Właścicielka, Sura Muchnic·
ka, zam. w Łodzi, przy ul. Nowomiejskiej 21. Inter•
cyzy nie zawarła.
daż

Nr. 11465/A. „Einhorn, Fejn i S-ka". Fabryk•
jadalnych i przetworów chemicznych. Fir.
ma istnieje od 3 października 1927 r. Łódź, Wysoka
Nr. 9. Właściciele, Alfred Einhorn, Izaak vel Icek
Lejb Fejn, obąj zam. w Łodzi: pierwszy przy ulicy
Gdańskiej 46, a drugi przy ul. Piotrkowskiej 2b6 i
Karol Gajdziński, zam. w Osinach l'od Głownem
pow. Łowicki. Spółka fir!1lJOwa. Czas trwania spółki,
określony został na rok jeden z automa~ycznem ro•
cznem pnedłużaniem. Zarząd ;,pależy do wszystkich
wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy1 kontrakty,
zobowiązania, żyra czyli indosy 1 cesje, dokumenty,
prokury, pełnomocnictwa i t. p. winny być podpisywane przez dwuch wspólników pod stemplem fir•
mowym. Każdy ze wspólników upoważniony jest sa•
modzielnie podpisywać wszelką koresp. handlowiw
niezawieraiącą zobowiązania, odbierać pieniądze, ko.
respondencję pieniężną i wartościową. Na mocy ak·
tów interoyz zawartych pomiędzy Einhornem 1 Pei.
nem a ich żona:mi ustalona została wyłączność ma.
jątku i wspólność dorobku. Pozostały wspólnik in·
tercyzy nie zawarł.
tłuszczów

Nr. 11466/A. „Małka Litmanowicz". Spnedal
towarów bawełnianych. Firma istnieje od 1921 roku.
Łódź, Nowomiejska 19. Właścicielka Małka Litma·
nowicz, zam w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 10. In·
tercyzy nie zawarła.
Nr. 787/B. „Zakłady Garbarskie „Ursus", Spól
ka z ograniczoną odpowiedzialnością". Cel~ spółki
jest piowadzenie ga:rbarni skór podeszwowych, pasowych i inny.eh. Siędzibą firmy jest Łódź. Firma roz
poczęła cz.ynności 22 września 1927 r. Kapitał zakła
dowy sipó łki całkowicie wpł acony wynosi 15.000 dolarów U. S. A., podzielonych na 100 udziałów po
150 dolarów każdy. Zarząd stanowią: Karol Wil~ell\l Herbst, Peter Rem er i Kazimierz Monitz, zam.
w Łodzi: pierwszy i drugi przy ul. Kilińskiego 155 1 a
trzeci przy ul. Pustej 30. Weksle z własnego wystawienia spółki, umowy, kontrakty, prokury, pełno
mocn~dwa, wszelkiego rodzaju zobowiązania, akty
notarjalnl9 i hipoteczne, nie wyłączając aktów kupna
nieruchomości jak i sprzedaży, akty obciążenia i wogóle wsze~kiego rodzaj u inne akty winny być dla
ważności swojej podpisywane przez dwuch którychkolwiek z zarząd c ó w ra;i:~m. Zwykłą kore spondencję,
czeki, indosy 11 czyli żyra na wekslach i wszelkiego
rodzaju pokwinowania i rachunki ma prawo podpisywać każdy z iarządców samodzielnie. Również ka-
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oddzielnie ma prawo odbierać koprzesyłki, wszelkie dokumenty i walory i prowadzić wszelkie sprawy. Wszelkie zobowiązania, dokumenty i inne pisma w imieniu
&półki wspólnicy podpisywać będ'- pod stemplem firmowym za wyjątkiem aktów notarjalnych, które pod
p:sywane będą bez użycia tego stempla. Spó~ka z oAkt spółki został
graniczoną odpowiedzialnością.
sporządzony 22 września 1927 r. N. Rep. 4604 przed
notarjuszem Rossmanem w Lodzi. Termin trwania
spółki określony został do dnia 1 paidziernika 1932
r. z automatycz.nem pięcioletniem przedłużaniem.
żdy

z

zarządców

respondencję,

pieniądze,

„Kinematograf „Splendid", Spółka
Celem spółki
jest prowadzenie kinematografu. Siedzibą firmy jest
lódź uL Narutowicza 20. Firma rozpoczęła czynno1
ści 30 września 1927 r. Kapitał zakładowy spółki cał
kowicie wpłacony wynosi 15.000 zł. podzielonych na
100 udziałów po 150 zł. każdy. Zarzęd stanowią:
Sergjusz-Solomon Cynamon, Alfred Strauch, doktór
Leszek Tadeusz Kirkien i Moszek Werdiger (Werdygier) zam. w Lodzi: pierwszy przy uli<:y Aleje I-go
Maja 151 drugi przy ul. Prezydenta Narutowicza 18,
trzeci przy ul. Skwerowej 7, a czwarty przy ul. Pr.
Narutowicza 20. Weksle z własnego wystawienia
spółki, indosy (żyra), czeki, umowy, akty notarjalne
i hipoteczne, prokury i wszelkie wogóle zobowiąza
nia ~ółki winny być podpisywane łącznie przez
trzech którychkolwiek z czterech zarządców. Natomiast każdy z zariządców upoważniony jest samodzielnie podpisywać rachunki, pokwitowania i korespondencję, zob<>wiązań nie zawierającą, otrzymywać wszelkie należności z jakiegokolwiekbądż tytuprzesyłki i
pieniądze, paczki,
łu, karespondencję,
bagaże; prowadzić sprawy sądowe i udzielać upoważnień adwokatom. Na wszelkiego rodzaju pismach
i dokumentach zarządcy winni podpisywać pod stem
plem firmowym za wyjątkiem aktów notarjalnych i
hipotecznych. Spółka z ograniczoną odpowi.cdzialAkty spółki ze>stały sporządzone 1 marca
nością.
1927 r. Nr. Rep. 1095 i 5 lipca 1927 r. N. Rep. 3315
przed notarjuszem Rossmanem w Lodzi. Termin
trwania spółki określony został do dnia 30 grudnia
1929 r. z automatycz.nem rocznem przedłużaniem.
Nr. 788/B.

1

ograniczoną

odpowiedzialnością".

Nr. 789/B. „Fabryka pończoch „Wenus", spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością". Celem spół
ki jest prowadzenie mechanicznej fabryki pończoch.
Siedzibą firmy jest Lódź, ulica Aleksandrowska 56.
Firma rozpoczęła czynności 1 .stycznia 1927 r. Kapitał zakładowy spółki całkowicie wpłacony, ·wynosi
4 1500 zł., podzielonych na 45 udziałów po 100 zł.
Witold Filipczyński i Eukażdy. Zarząd stanowią:
genjusz Pawlak, obaj zamieszkali w Łodzi: pierwszy
przy ul. Aleksandrowskiej 56, a drugi przy ul. Zgierskiej 32. Wszelkie zobowiązania w tern weksle, akcepty, żyra, obligi, umowy, czeki, pełnomocnictwa i
prokury winny być podpisywane pod stemplem firmowym przez obu zarządców. Natomiast do podpisywania korespondencji, odbioru korespondencji pole
conej, pieniężnej, przesyłek i towarów upoważniony
jest każdy z zarządców samodzielnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akta spółki zostały sporządzone 14 grudnia 1926 r. Nr Rep. 2049 i 23 września 1927 r. N. Rep. 1975 przed Notarjuszem Juljanem Ladą w Lodzi. Czas trwania spółki nieograniczony.
OG~OSZENIE

Nr. 26.

„Juda Brzeziński" z siedzibą w
Łodzi, Brzezińska 2. Prokurentem firmy jest Fisze!
Józefowicz, zamieszkały w Łodzi przy ul. Brzeziń
\kiej 11.
Nr, 3912/A. „Jan Ruszczak" z siedzibą w Łodzi
Brzezińska 36. Otwarto filję przy ul. Piotrkowskiej
Nr. 93 w Lodzi.
Nr. 8149/A. „Lej Rzeszewski" z siedzibą w
Łodzi, Wschodnia 4. Siedzibą firmy obecnie jest ulica Nowomiejska 3 w Lodzi, a przedmiotem przedsiębiorstwa sprzedaż konfekcyj dziecinnych. ·
Nr.11201/A.

Nr. 10462/A. „Urysz Hamermesz i S-ka" z siedzihą w Lodzi, Konstantynowska 30. Firma obecnie
brzmi: „Urysz Hamermesz". Na mocy prywatnej umowy ze spółki wystąpił Rubin Wajskopf i prawa
swoje do przedsiębiorstwa sprzedał Uryszowi Hamermeszowi.
Nr. 7371/A. „Binem Frenkiel i S-ka" z siedzibą w Lodzi, Południowa 39. Firma została zlikwidowana.
Nr. 9999/A. „Braeutigam Matejko i S-ka" z siefirmy obecnie
Siedzibą
dzibą w Lodzi, Anny 30.
jest ul. Ewangelicka 14 w Łodzi.

Nr. 4311/A. „Abram Icek Fn:.jr.i" z siedz!bą w
Poludniowa 5. Firma została zlikwidowana. ·
Nr. 4090/A. „Józef Babski" z siedzibą &iojny,
Rzgowska i •c3. Siedzibą firmy obecnie jest LódiChojny, Rzgo..;ska 1-13, Józef }:hbski, zamieszkały w
Łodzi przy ul. Rzgowskiej 143.
Nr. 37Z/A. „Dom Bankowy Hi,eronim Schiff" z
siedzibą w Lodzi, Piotrkowska 78. Prokurentem firmy jest Ja.n - Adolf Schiff, zamieszkały w Lodzi
przy ul. Sienkiewicza 52.
„Biuro Technitzno • Handlowe
Nr. 35!7:>/A.
„Elektron" wł. Juljusz i M. Hammer" z siedzibą w
zeznanego
Łodzi, Piotr.kowska 117. Na mocy aktu
przez Notarjuszem Chrzanowskim w Lodzi 19 grudnia 1921 r. R. N. 6984 z~ spó!ki wystąpił Paweł Rozenberg i udziały swoje scedował na rzecz pozostałych wspólników.
Nr. 9907/A. „Fajwel Wajs i Jakub - Maj~r Olsze;" z siedzibą w Łodzi, Nowomiej~ka 2/19. N_a mocy aktu z dnia 22 września 1927 r. za N. 1027 zeznanego przed Notarjuszem Sarosiekiem w Lodzi, firma
została zlikwidowana.
Nr. 5655/A. „Pantel i Pytowski" z siedzibą w
Lodzi, L<>mżyńska 3. Firma obecnie brzmi: „Pantel i
Pytowski".
Nr. 5913/A. „Ignacy Fuks" z siedzibą w Lodzi,
Karola 38. Siedzibą firmy obecnie jest Lódź 1 Zakątna 57.
Nr. 11038/A. „Hencila Winter" z siedzibą w Lodzi, Kilińskiego 41. Siedzibą firmy jest obecnie
Lódź, ul. Główna 65.
Lodzi
Nr. 497/A. „D. Landau" z siedzibą
Kościelna 6. Siedziba firmy mieści si~ obecnie przy
ul. Nowomiejskiej 19 w Lodzi.
Nr. 2959/A. „Chaim - Lejh Lipnowski" z siedzibą w L<>:lzi1 Piotrkowska 46. Prokurentami firmy mia
nowani zostali Herman Beatusow (Lódź 1 Sienkiewicza6)1 Meszek Król (Lódź, Cegiebiana M) i Arnold
Rejman (Łódź 1 Nowo - Cegielnia·n a 64), którzy podpisują nie inaczej, jak Herman Beaius łącznie z Meszkiem Królem lub łącznie z Arnoldem Hejm:m:::m.
Nr. 6269/A. „Detekape Dom Technicz;no •
dlowo - Przemysłowy Jaljusz Hame;;-" z · siedzibą w
Lodzi, Sienkiewicza 99. Firrr.a została zlikwidowana.
Nr. 10433/A. „Stan!słnw Biel.iński" z siedzibą w
Lodzi, Nowo - Cegielniana 30. Zygmunt Pruski, zam.
w Lodzi przy ul. Rzgowskiej 521 mianowany został
prokurentem z prawem podpisyw::mia 11 per procura"
Prokura Stanisława Rutowicza cofnięta.
Nr. 1007/A. „Daniel Berkowicz" z siedzibą w
Lodzi, Nowomiejska 1. Siedzibą firmy obecnie jest
Łódż, Piotrkowska 44.
Nr. 5823fA. „Izrael Sienicki" z siedzibą w Ło
dzi, 6-go Sierpnia 7. Prokurentami firmy mianowani
• Maurycy Martofel (Lódź 1 Kopernika 19) i Kiwa Sienicki (Lódź, Cegielniana 5) z prawem łącznego '-Ysta
wiania i żyrowania weksli, podpisywania przekazów,
czeków 1 wszelkiego rodzaju zobowiązań, zawierania
umów i kontraktów . i z prawem samodzielnego· wykonywania innych czynności w imieniu firmy.
Nr. 10305/A.- ,,Lech Fabryka Perfumeryjno • Kosmetyczna, właściciele A. Janow*i i S. Krymk~er"
z siedzibą w . Łodzi, Gdańska 101. Firma obecnie
brzmi: „Lech Fabryka Perfumeryjne Kosmetyczna,
Janowski". Prokurentem firniy
właściciel Antoni
mianowany został Eugenjusz Janowski, zam. w Ło
dzi przy ul. Głównej 59. Samuel Krymkier ze spółki
wystąpił i udziały swoje w spółce za aktem z dnia
.21 października 1926 r. za N. 996 zeznanym przed No
tarjuszem Rzymowskim w Lodzi scedował na rzecz
Antoniego Janowskiego.
Nr. 5-205/A. „Lorenc i Hank" z siedzibll w .Lodzi, Anny 25. Prokurentem firmy mianowany jest
Alfred Hank z prawem samodzielnego podpisywania
za wyjątkiem jednak sola weksli i akceptacyj n~
wekslach ciągnionych. Sola - weksle i akceptacje
n;i wekslach ciągnionych podpisuje każdy ze wspól!lików samodzielnie.
Nr. 9559/A. „Lewy, Elenberg i Król" z siedzibą w Lodzi, Piotrkowska 46. Weksle, czeki, żyra i
podan.ia podpisują każdy ze spólników samodżielnie
pod stemplem firmowym.
Nr. 2425/A. „Józel Hajek" z siedzibą w Lodzi,
Piotrkowska 273. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
bkalnia ręczna w Zelowie, ulica P'iotrkowska 47 1
tkalnia mechaniczna w Lodzi, ulica Anny 91 szwa.Inia
mechaniczna, biuro sprzedaży w Lodzi, ulica Piotrkowska 82. Siedzibą firmy jest Łódź, ulica Piotrkowska 82.
Nr. 5879/A. „Abram Szczekacz" z siedzibą w
Łodzi, Zachodnia 38. Wyrokiem Sądu Okręgowego w
Łodzi

'.;i;ra Józefa • Sb.n:~;aw~ lfoncllcra, dzi ·: ł ·n1 jest
na czas nieoJ1raniczony.
nowany został
Nr. 1191/A. „Fabryka Wyrol>ów \"lh;bia;:y:li
Kretschmer" z siedzibą w Łodzi, 6-go SierKarol
Nr. 2528/A. „L. Landau" z siedzibą w Zgierzu ..
pnia 5. Firn:a znajduje się w likwidacji i Ekwid~ :aFirma obecnie brimi: „L. Landau i Synowie, Wła
rami są ob1j wspóln;cy Bertold i Juijusz - Oo i•: a ~ d
ściciele Lejzer, Bencjon i Szymon Landau" z sh•dziKretschmerzy.
łią w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 21. Wyrób i sprzeNr. 15/B· „Bank H<.ncllowy w L:idzi, Spółka
Lajzer Landau ze
daż towarów · manufakturowych.
Dyrektor Aleksander Wicherkicwicz r.bAkcyjna".
Zgieri::a, ulica Piłsudskiągo Nr. 11/13, Bcncjon • Daopuścił. Udzielono prokury Anton :c.
swoje
nowisko
wid Landau z Lodzi, ul. Nowo - Targowa 4 i Szymu Palusznemu z prawem podpisu za Cen'.r;!lę i
mon Landau z Lodzi, ul. Piramowi.::za 12. SpóUta firwszystkie oddziały i Agentury Ba::iku oraz Bohdanomowa. Czas trw:i.nia spółki nieokreśl<>ny. Zarząd naStokowskiemu z prawem podpisu za oddział w
wi
leży do wszystkich wspólników. Wszelkie zobowią
Kielcach.
zania, kontrakty, weksle, indosy winny być podpisyNr. 722/B. „Garbarnia ,,Kromoz" , st:ółka z o•
wane pod stemplem firmowym łącznie przez dwuch
graniczooą oc!powiedzialnością" z siedzibą w ł..odzi 1
wspóln;ków. Każdy · natomiast ze spólników upowaKrzyżowa 2. Na mocy aktu zeznanego przed Not;!r•
żniony- jest do podpisywania czeków, p1zckazów 1 do
juszem .Trojanowskim w Łodzi 24 wrzcśr..ia 192"i r. za
inkasowania i ·podnosz• nia wszelkich sum, do odbioN. 2039 ze spółki i zarządu wystąpili Jan Schmidt i
ru korespondencji zwykłej, poleconej i w.irtośc:ov:ej,
Wacław Sauczek
paczek i przesyłek, do prowadzenia spraw w instyNr. 634/B· „Pl::ęc!::alnia Row'b., Spćłlta ;: oj;·atucjach sądowych i do ustanawiania pełnomocników.
z siedzibą w Lodzi,
nicz:;aą odpowiedzialnością"
Na mocy intercyzy zaw:i.rtcj pomiędzy Szymonem
Wierzb::>wa 15. Decyzją Sądu Okręgowego w Lodzi,
Landai.: i jego żoną Ajdlą z Zerykierów ustalona zoWydział Handlowy z dnia 29 września 1927 r. nad
sb.ła wyłączność majątku i wspólność dorobku. Pofir.ną U3tanow:ony zostd na FZeciąg 3-ch miesięcy
zostali wspólnicy intercyz nie zawarli.
nadzór s<'_dowy i nadzorcą mianowany adw. Kazi·
Nr. 2815/A. ,,Bracia Herman i S-ka, Spółka Ko. mierz Konczyński.
ll!<:!::t'...ytowa" z siedzibą w ł.odzi, Wólczańsl•a 23. Pro
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Książka ta ma wartość nietylko szkolnq. Kaidy człowiek, lnteresUjfłcY się życiem
gospodarczem, znafdzie wiei• pierwszorzędnego materjału ekonomicznego.

Podręcznik jednej z najciekawszych _dla nas dzlslaJ gałęzi
wiedzy. Wart, aby trelt jego stała SIQ własnoSClll umJ•
to nastąpić tern łatwiej, że forma jest bardzo poprawna,

N ·1epodległa"•
. •
·

słową kaidego obywatela.
przystępna I młła.

Może

Inteligentny kupiec powinien t• ksiątkę
Tygodn .lk ,Handlowy„.• Kaidy
opracowana jest grunprzeczytaf, tern -bardziej,
kuplecklem.
w praktycznem
townie, aktualnre I stanowi
R. I o. P. zezw~llło, aby powyższą
·1ec Nadw1·ś·lańsk1""·• Minl~terst!"o w. jako
zawow
H 6on
H

że
życiu

doskonały podręcznik

dowych, ale

książka

kslązkę uzywać
szkół, lecz

ta potrzebna jest nietylko dla

podręcznik

I dla ka!dego

chce sl11 zwat Inteligentem. Poseł seJmowy, m6wca publlczny, llterclt I
znajdą tutaj bogaty materjał.

HandelH.•

szkołach
człowieka, kt6ry
ka!dy społecznik

41

gruntownie o.bejmuJące encyklopedycznie
przedmiotu, daie obraz stanu gospodarczego
główniejszych gałęzi lwratowej produkcJI oraz mi11dzynarodowej wymiany, ze szczególnem
uwzględnieniem obecnego stanu gospodarczego Polski, uwydatnionego postępami na tern polu
w ciągu ostatnich !at. Do11rowadzenic: danych statystycznych w tej pracy a! do ostatniej chwlll kompletnie za rok 1926 I częściowo nawet za I p6łrocze r. b. - czyni dzieło p. Cezaka
bardzo aktualnem, mogącem służyć za bardzo dobre fr6dło najwainiefszych wiadomości
gospodcsrczych, nletylko w zakresie szkolnictwa zawodowego, lecz w zakresie znacznie szer·
stym - dla sfer przemysłowych, handlowych, dla samokształcenia sit; i t. p. Celowe uło

....

oraz

_,..

Cena egzemplarza zł 5,80.
Do nabycia we wszystkich księgarniach. Można również zamawiać u autora:
J. ST. CEZAK, Zgierz. (Konto czekowe w P. K. O. Nr. 63.878).

H Przemysł

~

~

·1

Dzieło to,

całołf

nie zaś krajów, rozrzucone wykresy, tabele I Ilustracje,
I bardzo dosti=pny styl kslą!kl, jak również nlewysokit cena książki ułatwiają
korzystanie z niej przez zainteresowanych.

żenie materjału według gałęzi przemysłu,

~
~

~

ul. 6goSIERPNIA 7.
Tel. 14·70 i 48·7't.

ODDZIAŁ

I

W jednym z najbliższych lilumerów ogłosimy
szereg wartościowych premij książkowych dla
prenumeratorów „Prawdy'', którzy zjednają
w kole swych znajomych nowego prenumeratora

'•

WKARPACKIEGo·NAFTOWEGO tA.

Han-

~ Premje książkowe.
~

Handlowy, z dnia 28 l:pca 1927 r.
firmie upadłość i kuratorem miaadwokat Edmund Moszkowski.

ogłoszcna wstała
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Redakcja I administracja w Łodzi, ul. Piotrkowska 85, tel. 45-50
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Redaktor

wydawca:

Paweł
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Ceny ogłoszen:

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 wyraz. Ogłoszenia w „Żró::il~ Zaku,Ju" 3 zł. za 2 wiersze, każdy następny wiersz 1 zł.

Odbito w Drukarni

Państwowej w

Lodzi.

~iotrkowska

85.

74327

