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POZNAM
środ~wiskach robotniczych, stojących na wy·

soki~ stoprilu wyrobienia. polityczneg.o, jak
Górny śląsk, teraz właśme po o~tatmch wy. '
padkach w sejmie . uchwalają zbiorowe r.ezoDOMYSł.'Y I PRZEWIDYWANIA.
którzy bezwzględnie wierzą, że wybory . do lucje, stwierdzające, że polityka rząd~ metyl
nowego ·sejmu odbędą się w • końcu ·fo_tego fob. ko że nie jest sprze~zn~ z. m.teresam~ ~lasy
NAJWAżNIEJSZEM zagadnieniem chwili w pierwszych dniach marca 1928 r; 1 na po- robotniczej, ale przec1Wrtie tdzie wyrazme po
obecnej jest sprawa rozwiązania obecnego parcie swoich przewidywań cytu1ą sze~eg
·linii podniesienia. ekonomiczn.e g? .~t~nu pań
sejmu i rozpisania nowych wyborów. Pokrót- szczegółów z ostatnich polityczn;ych posumęć stwa a wiec tern samem i po lm1z mteres6w
ce przytoczymy tutaj dla orjentacji czytelni- rządu.
gosp~darczych klasy robotniczej, to. _głosy t~
* ~.
•
ków domysły i przewidywania, jakie znajdusą więcej niż miarodajne dla nastroiow w te1
.
, . ,
ją swój wyraz w codziennej prasie partyjnej
· WYBORY - łatwó się fr> mow1 i m~ze warstwie społecznej.
·
i pismach politycznych.·
Niektóre z p1sm, popierających rząd się- nawet ' byłob); to pewne .uiązm~ieenie w ~be- . - Na wsi . jest to samo. „ ~enato;, Boj~o nie
·c:1·1em, naszem ży·,du p-olitycznem, ale·
·
· na zasa dzie
· się
• s t ara1ą
„ 1
d kto ,Pa- mógłby wywołać sec;es1i i zamiesz;~.ma w
gają d o k onstytuc11
tekstu jej dowieść, źe: 1) konstytucja nie trzy„ w prz~~złos_~ stara. się pr.ze. ewszyst- ·stronnictwie posła Witosa! .gcTyby ru~. mógł
przewiduje bezwzgli?dnego obowiązku rózwiq kiell! \vyrob1c sobie zd~m~, co będzie ~o wy- powiedzieć chłopom: „Musicie porzucic pana .
. Witosa, bo p. Witos je,st2~a tem, aby dotychcza
- .
.
zania sejmu w dniu 28 listopada t. ;. w dniu, I borach.
W ubiegłym tygodru~ .cytową.hśmy na te~ sowy stan rzeczy istniał nada~, aby ~e)m n~
w którym wygasają mandaty poselskie~ jeśli
da1 rzadził, a nie Marszałek P1.łsudski. P. Wi'.Vefmiemy pod uwagę postanowienie konsty- miejscu co do t~go op_mtę . posł<1; ~h~~utta.
focji, które mówi, że sejm trwq przez pięć ,,Sejm, który zbierze. s1~ .w i;narc~, J.esh wy- tos ma· wpływy w sejmie i boi się, że je st~a
/at, oraz 2} że nie jest powiedziane wyraźni!? bory będą zarz'.'!dzo~e, ,będ~ie miał .znaczI1~e ci, gdy sejm nie będzie miał. nic. do pow'lev konstytucji, by dekretowi o rozwiązaniu więcej siły i ochoty: d.o w.~lk1.„ Starcie będzi~ dzenia, O was to on wcale się me troszczy.
seimu musial równocześnie towarzyszyć de- niuniknione.„ albą .t ez · wszyst,ko sl'rowądzi ' Marszałek Piłsudski będzie się lepiej o was
k/et o rozpisaniu wyborów do nowego sejmu. się do aktu siły i sejn:i SJ>adnie .do rzędu ,sta- troszczył g.dy p. Witos przestanie mu przeszkci.dzać11. Taki bowiem a nie inny jest sens
Artykuł 26 konstytucji według zmienione- nów generalnych, z~~ływ;11;nych .ra=? do,, r(_)ku
odezwy p. Bojki i tak a nie inaiczej zwolengo w roku zeszłym brzmienia mówi odnośnie dla wys~uchCl;nia posta.nowie~ władz~·~· , .
P-od .tym _względem trzeba .zgodzie się z nicy p. Bojki uzasadniają chłopom na z~bra
·
do dowodzenia pod 1):
„Prezydent Rzeczypospolitej- rozll;'iqzuje posłem Thuguttem. Inną ewentual~o~ć. ~olno niach i wiecach konieczność zerwama z
e m". Dlatego też orgariy prasowe
·ejm i senat po upływie CZaliU, na ktory zo- wprawdzie przewidywać, ale trudruei JUZ by- · Piast.
pomijają milczeniem lub bar~zo po'.'.Piasta"
łoby zńaleźć dla niej takie opartje, ~ó~e postaly wybrane.„"
szereg innych zarzutow potraktują
bieźnie
zwalałoby czynić z niej punkt WYJSCI~ dla
a d ośnie do twierdzenia pod 2):
p. Bojkę w jego oCłezwie,, a
przez
stawionych
po.
.koncepcyj
1i:astępstwa
w
brzen;i~ennych
od
dni
90
cjągu
„ Wybory odbęfią się w
na tym !ednym ~arzuc1e,
skupiaj'
uwagę
całą
: •
•
1 • •
. ..
dnia rozwiązania sejmu,. Termin ich będzie litycinych.
stanowisko anbrząd?we
zajmuJe
Witos
p.
że
oznaczony bądź w ąr:ędziu Prezydenta o roz- . . Ci, którzy - ' podobnie _ jak , wojewoda
dowodząc, że tak nie jest, że .~Piast" gotów iest
wiq~aniu sejmu i senatu, bądź w uchwale se/- lwowski p. Borkowski ~ twierdzą, . że ,r;tąd
w każdej chwili ·do. wsipółpracy. z . rządei;n
zechce najprawdopodobniej i:ozipisać wybory, Marszałka Piłsudskiego. I P• Wiitos 1 p. BoJ•
mu lub senatu."
Czyli: Prezydent Rzeczypospolitej .roz- gdyż jem nawet nie- osiągni~ w -pr~ys~ym ko starają ~iię przed chłopem na ~woją l:owiązu je sejm i senat. „po" ~pływie czasu - ~~ · sejwJe większości, przy f><?ID~y kto.rei mog~: rzyśC rozstrzygnąć pytanie, kto z nich got<;>w
jaki zostały · wybrane. ·Ale kiedy ·ma nastąp1c by na drodze konstytucy1ne1 •przep~owadzic jest lepiej współpracować ~ rządem. O ~ome
to ,;po" o tern konstytucja milczy. Wybory ewentualne swoje zamierzenia .ustroJowe, t?
czności stawania w obro01e demokracJI parzaś mają wprawdzie odbyć się po upływie na nowym sejmie zademonstru1e . społeczen- lamentarnej żaden z ich ani slowem . n~e
90 dni od daty rozwiązania sejmu, ale ,;ter- stwu. ad. o.culos absurą obecnego stanµ rz.e~zy wspomni, wiedząc, że takiem hasłem wsi me
min ich oznaczony b(fdzie bądź w orędziu i temsam~m wy.tworzy atmosferę, sprzy1aJą zawojuj__e.
Prezydenta, bądź w uchwale sejmu lub se;. cą jegp. zamier~eniom, ,które :zrealizowałby
A . wi,ęc i tutaj dowód, iż ~wentu~lne
natu". Jeżeli po upływie 90 dni, to poco o-zna po . rozwiązaniu tego nowego se1mu.
rządy it;idywi·dualne Ma.rsz~łka Piłsudskiego
' Na to· można · odpowiedzieć, - że· prawdopo- przyjęte będą przychylnie, iest ponad wsz~l
czanie terminu ---: jeżeli ozn.a_c zanie termin~,
to dlaczego pr~epts- o. 90 dmac~~ A wreszcie dobieństwo osiągnięcia większości, gotowej ką, w·ątpliwość przep_rowadzony. Chłop wiekto. ~a zar~ą?z1ć wybory? ·. Na mk?go konsty- beż zastrzeżeń poprzeć rząd we' wszystkich
rzy · źe takie rządy będą dla mego korzystpe
ti.:c1a wyrazme tego o~?w~ąz~u me na.~łada, j~go pz:ojektach, jes~ tak małe, że sz_koda: o '-i &'a.tego tym razem poseł Witos ,omylił się
rukt z mocy konstytucJi rue 1est obowią~any n'iem· wspominać: Jeśli zaś chodzi ·o atmos.fe- w rachubach. Zdawał sobie doskonale sprato uczynić. (ta/mud czy konstytucja? - uwa- rę w społeczeństwie, -to Wypadki ostatnie po- wę, 'że na wsi niejasny jego stosunek do. rzą
nad wszelką· wątpliwość wykazały, że nastrój du i Marszałka Piłsudskiego dobrego wraże
wa zecera).
Ana!lzując w ten . sposób · artykuł 26 kon- fen jest bezwzględnie przychylny dla poczy- nia nie robi, źe to i\~st Achillesowa pięta je.
stytucji, pisma, o których wspomnieliśmy, nań rŻadowych w 'k.a idej dzied#nie. ··
go ·politycznej roli, czułe miejsce, które _w daPtz~źyliśmy kilka :takich wystąpień · rzą nym momencie może stać się łatwym cel~m
pragną ?ać .do. zrozumienia, ~e ·po ~ ·lis~op~~
.d~ b~dzie . ~ak; iak prz~~cL28 hstopad8: t ł· me du wobec sejmu, na jak.ie ·żaden ,rz'ąd w·.Eu- dlą. jego ąntagonistów. w7 własnym . obom:!.
rbpie, _pqza ·rządem Mussoliniego, pozwohćby To też w ostaitnich miesiącach polityk ten
'
·
.
,
·
szę me zmieni.
Niektóre · z 9rganów konserwatywnych sobie nie mógł. A · czy zaobserwowano cho- czynił wszystko, aby. to ;iiebez.pie~z.eństwo
przechodtą do porządku dziennego nad wąt'." Ciażby najlźejsze śfady teakcji w społeczeń u-sunąć. Sam przyzna1e się w swoie1 odezpliwoś~iami, zawartellJi w króciótkiem słów- stwie '? Czy znalazła się w społeczeństwie wie że starał się usilnie o nawiązanie rokoku „po", przyjmując jako pewnik, że sejm chociażby najdrobniejsza grupka, która usto- wań Marszałkiem Piłsudskim, dając do z.ro
obecny będzie dnia 28 listopada rozwiązany: sunkowałaby się do wybuchów posłów Woźnic zumienia,· że pójdzie n.a najdalsze ustępstwa,
Tem szerzej natomiast rozwodzą się nad kiegó, Diamanda, Daszyńskiego, Marka i tylu za,i>owiedzią tych roko~ań . powstrzy_n~ywał
wątpliwościami w postanowieniach konstytu· innyc.h po. odczytaniu przez p. wicepremjera wybuch secesji w stronnictwie a z drugie) stro
cji o rozpisaniu. nowych wyborów, pragnąc Bartla dekretu, odraczającego sesję budzeto- r.y nie zapominał o r~źnych ef':k!ach ?~ozy
niejako palcem wskazać na możliwość. odsu- wą sejmu zanim jeszcze pn;yst~piła do ·po· _cyjnych, aby roko.w arua te P.rzyspieszyc 1 a~y
nięcia terminu wybotów do. nowego seimu na rząd}ru dziennego . p1erwszego sw~go posied·ze zatrzeć wrażenie ka.pitulaci1 1 gdyby wreszcie
nia, inaczej jak tylko z ·obojętnem · wztusze- przyszło pój~ć ria jal<ieś bardzo trudne. waczas nieograniczony.
tię je_d~1ak i ~o:
Niemniej liczne są głosy, mówrące, że niem ramionami? Przecież nawet prasa pa,r:- ru~ki porozumienia. .Spóźnił bardz1e1
utr~unt
niósł porażkę, która Jeszcze
wszystko odbędzie się po myśli najpro$~szęj tyj, któi-ych ·przedstawiciele kipieh z ·hezstl~~or7d<;>
rz!\dowe~o,
obozu
do
przeiście.
mu
tewysłuch~niu
o
p
·
interpretacji tego ar:tykułu, t. j., że dnia 28 nego gniewu i. obu.rze11ia
będz!~ ~usiał, . 1esh 1!i~
pr.z~jść
wre~zcie
.
go
listopada ukażl! . się. dekret .Prezydenta Rze:- go dekretu, riie miała odwagi otwarcie pot~ zechce całkowicie wycofac się z dz1ał~~nosc1
czypospolitej, rozwiązujący sejm i senat z pić tego kroku - przekonana; że apelowa01e politycznej na wsi. Element t. z.w. y,Wttos~
powodu upływu czasu, na jaki zostały wybra do parlamentarno - demok~atyc.znych uc~uć v1y", , t. j. średniozamożny chłop 1est1 do szp1ne, oraz drugi dekret, zarządzający nowe wy- społ~czeństwa zdyskredytuje ją -tylko. C?bra· Ji:u kości legitymistą i źad.na siła na opozycJ?bory na 28 lutego 1928 r., względnie na naj- ła drogę mniej lub więcej przejrzystych insy- rJstę go nie pr zerobi. A w Marszałku Pił
bliżs.zą po 28 lutym niedzielę. Wszystkie tego nuacyj natury budżetowej.
sudskim widzi już . i pragnie widzieć przedTo chyba jest dostatecznie. przek~ńywują miot swoich leóitymistycznych uczuć.
r?dzaju ąłos~ zaopatrz?ne s~ wstępe~ „j~~
..
s1ę dow1adu1emy z mtaroda1nych zródeł • ce i'wszelkie dalsze przygotowywanie społe
żyv,ioły radykalne w sferach inteligencji
Tymc~asem żadne m_foro~ajn~ .źró:flo ~ t~j czeństwa, . aby uwiel'zyło w ce~'ow<?ść i ·korzY:- i mieszczaństwa Marszałek ma od początku
sprawie dotychczas się ant ohc1alme, . am pol stny dla siebie charakter polityki rządowe.i •. bezkrytycznie po swojej stronie, bo to nie
~fi.cja1nie, ani ~~wet l?rywat~ł.e, .tak. by dało obchodzącej się bez aprobaty sejmu, jest iby- jest elemeńt radykalny w znaczeniu rewolusię to sprawdzic, w te1 materii się rue wypo- teczn.e. Półtora roku wystarczyło.
ćyjnem nawet mim~ rzucanych. często h~s~ł
wiedziało.
prawie że rewolucyinych._ To Jest i:ił?dziez,
W sferach politycznych panuje najzupeł
*
*
która nic mia.la czasu an1 sposobnosci przc' '
SPOŁECZENSTWO JEST PRZYGOTOniejsza ~iepewność. Cytują nawet słowa p. pa
źyć swojeóo okresu „górnego i chmurnego"
szyńskiego, który miał oświadczyć, że „nie WANE do bardzo źyczliwego prz')'jęd.a rzą
z powodu "'długoletniej wojny i przeżywa g.o
wierzy, by po 28 listopada spoleczeństwo dów indywidualnych. I to nawet bardzo ży teraz. Z takiego materiału wyrastają n~J
mialo wejść w okres wyborów". Stwierdzić czliwego. Jeśli bowiem nawet niektóre zawo- dzielniejsi ludzie. Lgną do Marszałka, po01~
jednak trzeba, że i w sferach tych są ludzie, dowe organizacie robotnicze, w dodatku ·w waż rozumie, to ich prawo do wykazania sl'ę
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DOMYSŁY

I PRZEWIDYWANIA.
PRZYG_OTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA DO
RZĄDóW INDYWIDUALNYCH.
REFORMA PODATKOWA.
W PRZEDEDNIU ROKOWAŃ Z NIEMCA·
MI.
DZIEWIĘć LAT TEMU.
LITWA POD RZĄDAMI W ALDEMARASA
Kazimierz ·Downar.
· ·
·
BER.N_A_R_D_S_H_A_W_I-=F=RYDERY-K ADLER
O DYKTATURZE. ·
·~---------=-=-:-'."'
PIERWSZE CHWILE KORPUSU GENERALA DOWBóR MUśNICKIEGO.
J. Krasicka.
Edward Rose..'
POŻYCZKA A CENY.
Z ZAGADNIEŃ EMIGRACYJNYCH. I. K.'
HARDEN.
O WOLNY-TOR DLA: WYśCIGU . PRACY•.
NIEZIEMSKA KSIĄŻKA.
Juljan Ejsmond.'
Anna Leo-Rose.·
LUX EX ORIENTE.
.
••
ZŁOTE · DNI W PRADZE,
HenmnJa Naglerowa.,
_
emb.:
TEATR KAMERALNY W ŁOD~L
l
-Awll.,
RYNEK PIENIĘŻNY I GIEŁDA.
· I
KRONIKA · GOSPODĄ_RCZA.
KRONIKA LITERACKA.
Dr. B. ~.
TAJNIKI DUSZY.
I

takim „górnym i chmurnym" rozdziałem w1
·& _, '
·-..J
życiu.
W ostrej opozycji do rządów 1n.uywi. U<111:,
nych staną tylko elementy rewolu.~YJD-e ~
skrajnie nacjonalistyczne. A natonuasł: P.•
P. S. będzie opozycją umiarkowaną.
Tak dalece stosunki wyjaśniły się doty~li~
czas zupełnie. W obrazie tym na lepsze JUŻ•
się nic nie zmieni. ~ie je~t ~ato~as!,
kluczone, że tu i ówd.z,re moze się znuemc c?ś
na gorsze, jeżeli miałaby nastąpić _nowa se11a
tarć między rządem a nowym se1mem, chociażby nawet bardzo krót~a i z~kończ?na
rozwią-Zaniem sejmu. Akty siły maJą bow1em
to do siebie, . że tylko do pewnego czasu wywołują podziw.

wy-:

•

*

*

BEZ RZADóW INDYWIDUALNYCH na
pewien prze~iąg czasu trudno będzie się obejść. Rządów indywidualny;ch wY!l?-aga z~:
równo uznana wszechstronnie komecznosc
przebudowy ustawy konstytucyjnej i sz':reg~
fundamentalnych ustaw ustrojD~ych 1ak 1
dokonywująca się w społeczeństwie przebu~
dowa struktury politycznej przez powolne,
ale systematyczne dojrzewanie i:ols~iej .myśli państwowej zarówno na prawicy 1ak i na
lewicy.
Po dziewięciu latach samodzielnego życia
państwowego doszliśmy szczęśliwie d.o te&o
stanu, że jak mówi poseł Thugut! „Nikt me
potrafi dać odpowiedzi na pyta1?;1e, ~o .bę
dzie, gdy nie stanie . t~&o rządu.I . Mowimy
szczęśliwie" bo dzis~a1 sytuacia jest taka,
pytanie t~ napawa nas ni~pokojem tylko
dlatego, że stan obecny uwazamy za dobry,
że pytanie to jest. tylko tą. kroplą gory~zy,
która mąci nam miłe uczucie zadowolerua z
teraźniej1szości. Ale znaliśmy już gorsze
chwile: gdy to !er~źniejszość była c:zy~ćce!1'1
a od przyszłośc1 mcz~g? spodz.1ewa~ s~~ ,me
było wolno. Szczęśhw1e, bo za_n11emhsmy
rozpacz nędzarzy na kłopoty ludzi będącycti
na dorobku.
Niemniej jednak fakt, że takie pyta~e
można postawić, że zaprząta bno słuszme
naszą uwagę, uprzytomnia nam całkowite
bankructwo naszych dziewięcioletnich wysiłków około budowy własnej państwowoścł.
Jeżeli rezultat tej dziewięcioletniej pTacy
mógł doprowad~ić nas do teg~ ~tanu, ze uwa
żarny się za WYJątkowych pupdow Opatrzności iź zesłała nam człowieka, którego wola
za.s tąpiła w niebezpiecznej chwili cały nas;
bankrutujący ustrój i świadomi .swojej bezsd
ności z troską pytamy, co będzie, gdy tego
człowieka nie stanie, to znaczy, że zdajemy
sobie dokładnie sprawę z tego, że w żadnym
wypadku do dawnego ustroju nawiązywać
nie wolno.

te

1

Należałoby

więc. podiąć dyskusję,

j-a~~

forma ustroju zabezpieczy nas w przyszłosa
przed takiemi katastrofalnemi ew:entualnościami. Katastrofalnemi, bo człowieka, którego wola moźe w chw ili niebez,pieczeńst~a
zastąpić utsrój żaden naród dwa razy w Clą•
gu niewielu lat, nie znajduje.
Wiemy jednak z doświadczenia, że do
podjęcia takiej dyskusji w trybie demokratycznym, t. j. w sejmie, z nadzieją na pomyśłne
i w całej rozciągłośd interes ~ło~e:go pań:
stwa uwzględniające zakońc1Zenie 1e1, zdolni
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nie jesteśmy. Sejmy bowiem wybrane na zasadzie powszechnego prawa wyborczego bę
dą u nas długo jeszcze reprezentowały tylko
aspiracje różnych odłamów i różnych prą·
dów w społeczeństwie, które wprawdzie z
radością przyjęło do wiadomości fakt posiadania własnego państwa, ale długo jeszcze
nie potrafi zdawać sobie należycie sprawy z
jego potrzeb, aby je w swoich aspiracjach uwzględnić.

Trzeba przeto uznać przywilej państwa,
aby ono na~pierw oświadczyło się, w jakich
warunkach żyć i rozwijać się potrafi, warunki te przyjąć i dopiero później szukać sposobów pogodzenia z tymi warunkami aspiracyj,
dążeń i prądów społecznych.
Kto ma w imieniu. państwa warunki te po.dyktować? Nikt inny jak tylko ten, który
z powodzeniem potrafił wziąć na swoje bar·
ki wszystek ciężar interesów państwowych,
o żadnym nie zapomnieć, każdy w należytym
stopniu uwzględnić i w możliwie najwięk
szym stopniu z interesami społeczeństwa pogodzić.
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CZASU JEST NIEWIELE i już nie każ
dy miesiąc, ale nawet każdy dzień powinien
· być wyzyskany. Przecież zmarnowaliśmy
dziewięć lat na to, aby zbudować i pogrzebać jeden niedoskonały twór ustrojowy i zna
leźć się znowu wobec pytania: w jakim ustro
ju my żyjemy?
Wybory w obecnej formie nie wniosą do
tego zagadnienia nic nowego, sejm nowy na
pytanie to według wszelkiego prawdopodobieństwa odpowiedzi nie da, Sejm nowy powinien być postawiony wobec dokonanych
faktów w dziedzinie ustroju i musi mieć cza~,
aby potrafił się do pracy w nowych warunwdrożyć. Tylko wtedy Sejm polski najlepiej
spełni swoje zadanie wobec państwa i społeczeństwa i dzyska swoją nalemą powagę
i autorytet, tak, że w jego ręce będzie mogło
społeczeństwo złofyć wszystkie swoje obawy i troski na przyszłość.
Dlatego sądzimy, że zamiast w okres wyborów, społeczeństwo powinno wejść po 28
listopada w okres rządów indywidualnych,
w czasie których tylko państwo miałoby prawo głosu decydującego.
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REFORMA PODATKOWA.

naszego życia gos·p.odarczego w szeregu dzie
dzin przekroczone zostały bardzo wydatnie.
Wyczucie gosipodarcze, którego rząd o•
hecny jut złożył dowody, nakazuje ufać, it
reformie podatkowej nadany zos.tanie wła
ściwy kierunek, w przeciwnym bowiem razie byłaby ona tylko formalną, a nie istotną.

• • •
W PRZEDEDNIU ROKOWAN Z NIEM CAMI.
W znowi:enie rokowań z Niemcami zdaje
jut tylko kwestją dni. Wymiana uprzejmości po obudwu stronach świadczyć
się zdaje wyraźnie, że tym razem delegaci
nasi nie wyjadą już z Berlina (lub niemieccy
z Warszawy) bez realnYich wyników; A w
każdym razie, jeżeli nie traktat, to prowizorjum według ws·zelkiego prawdopodobień
stwa zostanie zawarte przed wej,ściern w ży
cie prawa naszego o cłach maksymalnych.
Wszystko to bardzb jest piękne, i nie my
z pewnością będziemy przemawiali przeciwko. zak?ńczeniu dokucz~wej, choć bezkrwaW~J WOJny.
Niemniej jednak, jak najsilniej pochwalając i popierając wybitnie pokojowe i przy.j azne tendencje, dokumentowane przez rząd
i poszczególnych naszych mężów stanu, nie
możemy zgodzić się z objawami zastraszają
cej niepamięci, jaką wy:daje się być u nas pokryta sprawa niewyrównanych, a nieprzedawnionych roszcze11 gospodarstwa pol>Skiego, tak ciężko pokrzywdzonego prz~z uąd
niemiecki przez jego zarządzenia i działania
za czasów okupacji.
Czy w życzliwych i ugodowych enuncjacjach nie posuwamy się czasem zbyt daleko.
nie wspominając ani jednem słówkiem o tych
pretensjach, jakie przemysł polski ma wobec
rządu niemieckie~o na podstawie urzędo
wych jego dokumentów? Czem -;;asłuzyli subie Niemcy na to, że w dniu 17 września, ni
z tego, ni z owego, zwolniliśmy ich prawa i
wierzytelności z likwidacji?
A wynika z tego potworna wprost sytuacja, it olbrzymi dłużnik gospodarstwa. polskiego, rząd niemiecki, nic słyszeć nie chce
o zaspokojeniu swych zobowiązań - a 'Jl ·
brzymi wierzyciel gospodarstwa polskiego,
niemieccy kredytodawcy i dostawcy przedwojenni, zac2'yna upominać się ,o swe należ
ności i szukać sprawiedliwości w sądach polskich.
Nie tu jest miejsce na rozwijanie tej sprawy, zasługującej na jak największą uwagę
rządu i społeczeństwa. Narazie C<hodzi nam
tylko o ostrzeżenie kogo należy przed wielkiem niebezpieczeństwem, jakiem byłoby nie
opatrzne zaprzepaszczenie tej wielkiej sprawy, choćby tylko przez jej przemilczenia we
właściwej chwili i na właściwem miejscu.
Niech nasi mężowie stanu w swym chlubnym rozmachu pokojowym nie zapominają
o tero, ile gospodarstwo polskie nacieri , cierpi - dalej w wyniku
się
piało
i o tern, że
okrucieństwa okupantów,
godne i spokojne, nie bojowe wcale upomnienie się o swe słuszne prawa nie oznaczałoby bynajmniej złamania linji szczerej pokojowości i ugodowości naszej polityki gospodarczej, natomiast przemilczenie ich tbprowadzić może do nowego niepożądanego wstrzą
Najkorzystśnienia naszego gospodarstwa.
niejszy nawet traktat (a czy taki os.iągnie
tn:y?) nie byłby w stanie w d1"obnej czę~ci nawet zneutralizować" skutków ciosu, jaki ze
strony przedwojennych wierzycieli gosp.:)(larstwu polskiemu zagraża., o He w drodze p,. .
· nych posunięć zgóry go nie zażegnamy.
się być

REFORMA SYSTEMU PODATKOWEGO, której plan według brzmienia dekretu
stabilizacyjnego ma być przez rząd niezwło
cznie przygotowany i wprowadzony w życie
według opinji specjalnego komitetu, stanowi
niezaprzeczalnie moment najbardziej emocjonalny wśród nastrojów popożyczkowych, panujących w sferach przemysłowych i handlowych. Niema w tern nic dziwnego: nie spodziewając się i nie mogąc spodziewać się po
pożyczce państwowej dla siebie innych korzy
ści, prócz tych, które wynikną dla nich pośrednio ze stabilizacji kursu złotego, zwięk
szonego ożywienia ruchu handlowego i tań
szego dyskonta, sfery te w tym jedynym
punkcie dekretu dopatrują się okoliczności,
bezpośrednio ich dotyczącej.
Łączą się z tem jednak dla nich nietylko
uczucia nadziei, ile raczej obawy. Bo wprowadzając postanowienie o reformie systemu
podatkowego w logiczny związek przyczynowy z umocowanym ustawowo obowiąz
kiem osiągania przez skarb nadwyżek budte
towych, a znając z doświadczenia tendencJę
naszej skarbowości do składania Iwiei · części
cięfaru podatkowe~o na bar.ki przemysłu i
handlu, mają słuszne powody do obaw, a żad
nych do nadziei.
Jest więc na czasie skierować uwagę
w+gt
czynników miarodajnych na jaskrawą dyspro AGWWAN rf'łZ@fA M SW*Wł'sj+W·MfmMW•W
porcję, jaka pr~y naszym systemie dotychczasowym zachodzi między ilością obywateli
a ilością płatników podatkowych z jednej
Dziewięć
strony, i między obciążeniem rolnictwa a
z
przemysłu, handlu i ludnośd miejski.ej rządu
drugiej.
Jeżeli reforma pójdzie, jak powinna, po
Iinji tych najdosadniejszych wykładników nie
Dnia 7 listopada minęło 9 lat od dni'a, w
domagań systemu obecnego, t-o powinna staktórym utworzony został pierwszy rząd Rzenowić całkowite zerwanie z fatalną tradycją,
cz~pospolitej Polskiej. Istniał wprawdzie w
urobioną przez czasy i warunki, w których
zawie powoł,any przez Radę RegencyjWars
usta·wy podatkowe dyktował nie rozum staG
nu i zdrowy zmysł gospodarczy, lecz woju- ną rząd Królestwa Polskiego, ale gdy pQ U•
padku Austrji, który nastąpił w ciągu kilkująca demagogja, Dlatego też głębszego sengodzin, Galicja i okupacja austr~cka
nastu
su dopatrywać się należy w tem, iż postanowienie o reformie powołuje do współpracy w Kongresówce odzyskały wolność - par·
z czynnikami rządowymi ów „komitet spe- tja socjalistyczna Galicji w porozwnieniu ze
cjalny", który, spodziewać się należy, utwo- stronnictwem ludowem posła Witosa postarzony zostanie nie z urzędników, lub przynaj nowiła obwołać Polskę republiką i utworzyć
mniej nie z samych urzędników, z którymi rząd ludowy t tymczasową siedzibą w Lublinie. Pierwszym aktem tego rządu był maniżycie nie potrafiło dotąd i pewno nie potrati
fest wydany do robotników, włościan i żoł
długo jeszcze znaleźć wspólnego języka. Kopolskich.
nierzy
mitet winien będzie właśnie odegrać rolę
łącznika między życiem a nimi i zdobyć so„Robotnik" - naczelny organ P. P. S. ubie u nich niezbędny autorytet i wiarę, by ważał za właściwe wydruko•.vać ten manifest
na każdym ktoku sygnalizować nieprzekra- .na naczelnem miejf::cu w dniu dziewiątej rocz
nicy. Pl"'zytaczamy za i:;łm najważniejsze u~
cza!uość pewnych granic, które w starym systemie ku największej szkodzie dla. rozwoju stępy tego aktu, t: ~ fr:.-y jc:st !lailepszem świa-

lat temu

Manifest pierwszego
polskiego w Lublinie
1

dectwem nastrojów w owy-eh chwilach, i to
tak dalece, że bez znajomości jego treści,
wykluczone jest prawie należyte zrozumienie następnych %Kolei wypadków polityc:'!nych w Polsce.
Dokąd zawiodłaby nas droga, na którą
pchnięta została w Lublinie wychodząca z
grobu niewoli Rzeczypospolita - dzisiaj dłu
go dowod.zić nie potrzeba.
„Robotrtik" dob1"ze zrobił że teraz właś
nie manifest ten opublikował. Pobrze bowiem
jest odświeżyć sobie wspomnienia takkh programów państwowych.
Nad sk.rwawi<>ną i umę<=-zcmą ludzkością wschodzi
pokoju i wolności. W gruzy walą się rządy
kapitalistów, fabrykantów i obszarników, rządy militarnego ucisku i s.połecznego wyzysku mas pracują-'
cych. Wszędzie lud pracujący dochodzi do władzy •••
Ludu Polski, Polski Chłopie i Robotniku!
Jeżeli chcesz zająć należne Ci miejsce w rodzinie wolnych narodów, jeżeli chcesz być sam gospodarzem na swojej własnej ziemi, to musisz w swoje rę
ce ująć władl:ę w Polsce, musisz sam budować gmach
niepodległej i zjednoczonej Ludowej Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przekonaniu, ii sprostasz temu wielkiemu,
a świętemu zadaniu, z polecenia socjalistycznych i
ludowych stronnictw b. Królestwa i Galicji, ogłasza
my się za Tymczasowy Rząd Ludowy Polski i do
chwili zwołania Sejmu Ustawodawczego wład'Zę cał
kowicie i niepo&ielnie obejmujemy •••
Jako Tymczasowy Rzit<I tudowy Polski, postanawiamy i ogłaszamy poniż;sze prawa, obowiązujące
oały naród polski od chwili wydania niniejszego dekretu:
Państwo polskie, obejmujł,ce sobą wszystkie ziemie, z·amieszkałe przu lud polski, z własnem wybrzeżem morskiem, stanowić ma po wszystkie czasy Pol·
ską Republikę Ludową, której pierwszego Prezydenta
objerze Sejm Ustawodawc.zy;
Rada Regencyjna, działająca na szkodę narodu
polskiego, z dniem dzisiejszym z woli ludu polskiego
przestaje tstnieć. W tazie, gdyby Rada Regencyjna
oraz Rząd, przez nią stworzony, tej woli ludu polskiego nie chciały się poddać, ogłoszone będą za wyjęte z pod prawa.
Istniejącemu obecnie w Warszawie prowizoryc.znemu Rządawi lltri:ędniczemu rozkazujemy niniejszym
na~hmia&t podporządkow.ać się nam i sprawowil.ć
swe funkcje u do chwili otrzymania od nas bliuzych
instrukcyj, w przeciwnym razie będą postawieni w
stan oskarżenia p·ued Trybunałem Ludowym. którego skłoad i kompeten-cje będą niebawem ogłoszone;
Sejm ustawodawczy zwołany będzie pne.z nas
jesllC~ w roku bieżącym na podstawie powszechnego be.z różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego
i proporcjonalnego głosowania;
Z dniem dzislejsrzym ogłaszamy w Polsce całko-·
wite polityczne i obywatelskie równouprawnienie
wszystkich obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary
i narodowości, wolność sumienia, druku 1 słowa, zgromadzeń, pocholłów, zrzeszeń, związków za!wodowych
i strajków;
Wszystkie w Polsce 'donacje i majoraty ogłasn
my niniejszym za własność pań&twową:
Wszystkie lasy, zarówno prywatne, jak i dawne
rząd:0we, ogłaszamy za własnGść pailstwową1
•W przemyśle, rzemiosłach i handlu wprowadzamy niniejszem ośmiogodziuny dzień roboczy.
Na Sejm Ustawodawczy wniesiemy projekty aastępujących reform społecznych:
przymusowe wywłaszc:.zenie i ztliesienie wielkiej
i średniej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce
ludu pracującego pod kontrolą państwową;
upaństwowienie kopalń, saliu, przemysłu naftowego, dróg komunikacyjnych, oraz innych działów
przemysłu, gdzie się da to odratu uczynić:
udział robotników w administracji tych zakładów
przemysłowych, które nie zostaną odra:ru upaństwo·
wione;
prawo o ochronie pracy, ·ubezpieczeniu od bezrc;>•
bocia, chorób i na starość;
konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie woj·
ny ze zbrodniczej spekulacji artykułami pierwszej potrzeby i dostaw do wojska;
wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i
bez.płatnego świeckiego nauczania szkolne~<>.
Wielkieb.
zi-emiach
na
Polaków, zamieszkałych
go Księ-stwa Litewskiego, wzywamy, aby w braterskiej zgodzie z narodami litewskim i białoruskim
dążyli do odbudowania państwa litewskiego w dawnych jego granicach historycznych, Polaków .za§ ze
wschodniej Galicji i na Ukrainie do pokojowego zał~twienia kwestyj spornych z narodem ukraińskim, aż
do ostatecznego ich uregulowania .przez miarodajne
czynniki obu narodów.
Urzeczywistnieniu tych reform na obszarze całej
Polski stoi na pr.zeszkod.zie li>, ii c2ęść jej jeszcze
znajduje się w posiadaniu rabujący<ih ją i niszczących
wojsk niemieckich. Dlatego też nie mamy ..,, swym
składzie pr.zedstawicieli ludu z Poznańskieg-0, dlatego
też chwilowo nie urzędujemy w Warszawie, stolicy
Polski. „
Dlatego ~eż organiizowanie r~ularnej armji ludowej uważamy za jedno z najwazniejszych i najpilniejszych naszych zadań. Wierzymy, że młodzie± wiejska i robotnicza z ra.dością stanie w s:reregach rewo·
lucyjnej armji polskiej, z ludu wyszłej polityt"Znych i

I.tit-wa pod rządami
Wa1demar sa
W alka o konstytucję i demokratyzm. - Pod
ptzemocą bagnetu. - Protesty. ~ Deklaracje partyj polityc:.-:nych. ~Opozycja,~ Słu
szne żądania. - Kłopoty premjera Litwy.
Ostatni okres żyda politycznego Kowień
szczyzny, upłynął pod znakiem ostrych nieprzeciwko któremu
·porozum.ień z rządem,
wystąpiły, początkowo każda na własną rę
kę, wszystkie partje polityczne Litwy.
żywo omawiane i rozstrząsane są w Kovt•
nie sprawy: referendum, sprawa polsko-litewska, sprawa szkolnictwa mniejszości na•
rodowych1 rokowania litewsko - niemieckie,
zawarty niedawno układ z Mussolinim, oraz
całkowity przegląd polityki, tak zagranicznej jak i wewnętrznej, jaką Waldemaras pro
wadzi na własną rękę i... na własną odpowie

zor~
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dzialność.

Oddawna już republika litewska sejmu
swego. nie posiada - został on rozpędzony
przez rząd dyktatorski, lecz partje istnieją f
Rozmowy te to„rozmawiają" z rządem.
czyły się ostatnio u premjera Litwy, który
osobiście lub przez swych pomocników stara się uspokoić coraz większe niezadowolenie w kraju, 11 wyjaśnia" sytuację, oraz dąży
do zjednania s.obie ludzi. Niestety te wszystkie dążenia jego pozostają bezowocne,
gdyż szereg faktów jakie zaszły ostatnio w
polityce litewskiej nie tak łatwo cofnąć i załagodzić.
Niewątpliwie, że wszystkie te drażliwe
dla rządu litewskiego kwestje, które powyżej
przytoczyłem, jako sprawy dużej wagi i politycznego znaczenia, przyczyniają się do coraz już bliższego upadku W aldemarasa. Naj-

jednak mówi się w Kownie na temat
bliskiego referendum ludowego i zmiany kon
stytucji.
Jeśli przebiegniemy myślą ostatnie miesiące życia politycznego Litwy i jej stosunków wewnętrznych, ujrzymy w jaki sposób
naród cały protestuje przeciwko bagnetom
dyktatorskim i jak walczy przeciw wszelkim
często tak nieobliczalnym projektom W aldemarasa. Pienvsze votum nieufności otwar-.
cie i krwawo wyrażone rządowi dyktatorskiemu, to znana już nam, unicestwiona:
przez wójsko rewolucja taurogska. W szczę
ta ona była przez lewicowe, 1 socjalistyczne
stronnictwa Litwy. Muszę tu stwierdzić, !e
nie była to jednak komunistyczna rewolta.
Raczej nieudana próba zamachu stanu w te.
lu przywrócenia sejm.u i konstytucji.
Drugi etap votum nieufności narodu, t-o
protest prawicowych partyj litewskich. Protest ten wyrażony jest w innej formie niż poprzedni. Jednak jest on w skutkach swycłl
groźniejszy dla rządu, bo deklaracji orę
żem stłumić nie można, a rozpowszechniana
wśród litewskiego społeczeństwa robi swoje
i obóz opozycji wzmacnia.
Deklaracja grup prawicowych Litwy żą
da wprowadzenia w Kowieńszczyźnie ładu
i porządku, przywrócenia konstytucji, oraz
ustąpienia W aldemarasa, stworzenie nowego
rządu, który byłby oparty na koalicji stronnictw i posiadał zaufanie społeczeństwa.
Do stanowiska prawicy litewskiej przy•
łączył się związek rolników i centrum kato-lirckie.
W obozie Waldemarasa zapanowała kon.
sternatja i zaniepokojenie. Premjer Litwy.
wzywał na rozmowy przywódców stronnictw. Starał się ugłaskać partje i zrzes%8'nia włościańskie, lecz znowu przegrał i tym
razem bardzo znaczną stawkę polityczną.
Nastąpiło bowiem zjednoczenie się opo~
zycji przeciwko rzędowi dyktatorskiemu. Wszystkie partje litewskie opowiedziały się
teraz przeciw rządowi i jego polityce, jak
również i przeciwko referendum.
Również i partje włościańskie (najliczniej
sze na Litwie) ogłosiły swoją deklarację polityczną, w której stwierdzają wrzenie wśród
litewskiego ludu, mówią o bliskiem niebezpieczeństwie walk wewnętrznych, 01"az wysuwają identyczne z prawicą litewską żąda
nia.
Tak samo postąpili i socjaliści narodowi
oraz socjaldemokraci litewscy.
Deklaracje te w prasie litewskiej się nłe
ukazały. Do druku ich nie dopuściła cenzura. - Krążą natomiast w Kownie ulotki dru
kowane, skierowa,ne przeciwko rządowi.
Waldemaras ma dzisiaj przed sobą wielkie
niebezpieczeństwo, które łatwo może się
rozszerzyć na niebezpieczeństwo zagrażają
ce całej Litwie.
Kazimierz Downar,
więcej
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społecznych praw Ludu pracującego broniącej, Rzą·
dowi Ludowemu wiernie i całkowicie oddanej, jedy·
nie jego rozkazo:n podległej.
TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY
REPUBLIKI POLSKIEJ.
:..."-- ~ ··n-: ·--; '. : · ::~ia 7 lisfooada 1918 r •
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„PRAWDA" z dnia 13 Jietopada 1927 roku.

trzeba

Nad

Dyskusja dwuch socjalistów o dyktaturze.
'!.ondyński

dziennik „Daily News" zamieścił

w swoim czasie artykuł, w którym opryskliwie,

obraźliwie wyraża się o Mussolinim. Na
ten odpowiedział Bernard Shaw, głośny
autor angielski i członek partji socjalistycznej.
Odpowiedź ta oburzyła jedneg-0 z przyjaciół Shawa, także socjalistę. Przyjaciel ten w liście prywatnym do Shawa, czyni mu z tego powodu
wyrzuty. Na list ten odpowiada Shaw (list. I).
Do korespondencji tej daje się wciągnąć nastę
pnie Fryderyk Adler, przywódca socjalistów
austrjackich i jeden z szefów socjalizmu europejskiego. Niezmiernie charakterystyczną tę ko!l'espondencję
podajemy w całości, ponieważ
żywcem może być przeniesiona na teren Polslłi.
Opublikowana została po raz pierwszy w tygodniku berlińskim „Das Tagebuch".

a nawet
artykuł

LIST L
IJernard Shaw do jednego ze swoich przyjaciół.
7-go lutego 1921 r.
Kochany Panie.„
Bardzo mi przykro, że moja odpowiedź na artyJt.uły „Daily News" o Mussolinim, którą redaktor te-

eo pisma zaopatrzył
~ile Pana dotknęła.

nagłówkiem

„Obrona", tak niePan nie był jedynym, który
J>i'.zypusz.c.zał, że musiałem nic rue wiedzieć o za~ordowaniu Matteotiego i tylu innych aktach faszy~towskiego teroru. To jest fałszywe przypuszczenie.
;wiedziałem o tem, Chociażby nawet prasa Hb.eral111a przemilczała to wszystko, czego ,zapewne nie uczyniła, to byłem w stosunkach z uciekinierem wło
skim, którego list mi Pan przesłał i już wtedy wiedziałein o wszystkiem, co było w tym liście i jesz1cze więcej, czego mogłem się na podstawie. doświad
czenia 1 znajomości historji domyślać z taką pewnością, jakbym przy tem był.
Ale nad Mussolinim nie można przejść do porządku dziennego, powtarzając poprostu z cnotliwem
oburzeniem przyznany, a nawet pochwalany fakt, że
władzę
swoją
zawdzięcza zamachowi &tanu.
Od
1
Augusta,· który załotył cesantwo rzymskie i sam
siebie obwołał pierwszym cesarzem · po zamachu stanu, który Z<!-czął się 'od zamordowania Cezara, do
Lenina, który stał się dyktatorem .Rosji po gwał
to wnem obaleniu liberal~ej demokracji Kiereń,skiego,
przy którem w sp~~b nie:zbyt miły współdziałała
C;:eka, były tuziny wielkich uzurpacyj, pr_zeprowp.dzonych w drodze zamachu stanu. A . każd7 taki
za mach stanu był rzeczą brudną. Uczciwi i lojalni
lud.zie , byli przed sądami pi:.zez krzywoprzysiężnych
św iadków i pfzez sędziów, którzy obracają , się zawsze w tę stronę,
którą wiatr wieje, gwałceni · przez bandy ohydnych opryszków bici, torturowani
i mordowani. Znoszono wolność słowa i wolność
prasy aż ·do czasu, gdy cel zamachu stanu · został
przy pomocy ~łownego teroru osiągnięty. We
Włoszech
nic nowego nie wniesiono do tego porządku oprócz oleju rycynowego ii.le sądzę, że
~ażdy zgodzi się chę tniej na olej rycynowy n.iż na
smołę i pierze.
Jasnem jest przeto, że nasze ustosunkowanie się
do nowego porządku nie może być uzależnione od
środków,
przy pomocy których został osiągnięty .
Niema s1msu zwalc~anie Au.gusta lub wypowiadanie
mu wojny dlatego tylko, że Antoniusz z tak krasno~
mówczym zapałem wskazywał rany n:a ciele Cezara.
Nie może Pan· przejść do porządku dziennego nad
Napoleonem dlatego, że wyrzucił Abbe Sieyes'a za
jego zbytnią wierność konstytucji.
Nie może Pan ' domagać się, aby na nowo zdobywane było wolne państwo irlandzkie, ponieważ
wydano tam ustawę wyjątkową, która oburzyła lorda Salisbury i usunęła demokratyczne władze, ustanowione przez parlament londyński, wprowadzając
na ich miejsce autokratyczne triumwiraty, ja,kich ni'e
odwa żyłby się nigdy wprowa<hić zaborczy rząd londyński .
Głupiem jest nieutrzymywanie z sowietami
stosunków handlowych dlatego, że przeszły do porządku dziennego nad zamordowaniem cara.
Nonsensem byłoby twierdzenie, że cesarz ciągle jeszcze
jest prawowitym władcą Niemiec, ponieważ stworzen ie republiki pociągnęło za sobą zamordowanie
Rathenau'a, młod ego Liebknechta i Róży Luksenburg.
Tak samo głupi em, ale i obojętnem jest, jeśli
kto& waha się uznać dyktaturę Il Duce, ponieważ
wprowadza niu jej towarzyszyły zwykłe w tych wypadka ch ohydy. Jedyną kwestją, jaka może być
przez n as brana pod uwagę, jest ta, czy spełnia on
swoją rzecz tak dobrze, że naród włoski może się
z nim pogo d zi ć chociażby tylko z kwaśną miną. A
naród wło~ki godzi się z nim, jedni z kwaśną miną
in.ni z entuzjazmem i zapałem.
Wrogowie jego - jego ofiary, jeśli pan tak chce
- nie mogą po wiedzieć, że nie mieli takich samych
szans jak on. Czynią mu dzisiaj rzeczywiście zarzut,
· ż e w swoim czasie gotów był stanąć na ich czele
z każdym progrci.mem, któryby mógł wprowadzić jakiś p or ząd ek do chaosu. Ale oni byli niezdolni do
wyko rzystania okazji. Nie umieli ani na czele stać
i prowadzi-S, <:J?i s ię podporzątlkować. Na swoje usprawiedli wienie m ówią, że cierpieli aa powojenną
n(i)urastenję i ż e , gdyby Mussolini zechciał był nieco
poc zek ać, byliby po pewnym czasie przyszli do siebie i wszystko wr ó ciłoby z powrotem na właściwą
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Korespondencja pomicdzy B.ernardein Shaw a Fryderykiem Adlerem
·o dyktaturze Mussoliniego.

drogę,

a oni na stanowiska elokwentnych prtyw6d·
rewolucji, zaasekurowanych przed rewolucję.
Jeżeli Mussoliniemu nie. pr;zemawiał-0
to wszystrko
do przekonania i jeśli wkońcu przeszedł do faszy.zmlł
m'ilitarnego, zdecyclowany w katdym razie coś uczy•
nić, to czy oni właśnie mają pr.zedewszystkiem prawo ganić go za to? Prawdą jest, że na czoło fa.
szymu mógł wysunąć się tylko jako pewnego rodzaju
nieścięty i zwycięska Strafford, ' ale jako Lenin bez
powodzenia nie by~by mógł nic innego uczynić jak
tylko życie swoje stracić.
Niektóre czyny Mussoliniego i niejedno, co zamierza uczynić, oznaczają na drodze do socjalizmu
więcej niż mogłaby sobie pozwolić Hgielska Labour
Party, gdyby miała w swoich rękach władzę. Czyny te bardzo prędko doprowadzą go do konfliktu
z kapitaLi.zmem i nie zdaje mi się, by miało być mojem zadaniem, · albo zadaniem któregokolwiek z pośród socjalistów utrudniać mu jego stranowisko wobec
tych spodziewanych konfliktów. Jaki cel ma mieć
lżenie go podobnie jak angielska arystokracja lżyła
George Washlngtona jeszcze długo po tem, gdy była
zmuszona u.znać go jako prezygenta niepodległych
Stanów Zjednoczonych? Jak długo może mówić o
s~bie: „~·y suis j'y reste" (jestem i porzostanę), a naród włoski mówi: „Mu&isz pozostać - Viva il Duce!" IUUsimy pogodzić się z istniejącą sytuacją i
uznać ją z dobrą miną.
·
ców

Ponieważ nie udało mu óię zatnymać wsz:ystkich swoich nieprzyjaciół w kraju - sądzę, że' ·powinien być hojniejszy w ud~ielaniu swoim przyjaClelom paszportów za.granicznych. Obecnie bowiem uciekinierzy włoscy, którzy przybywają do Paryża i
Londynu mogą bez żadnych przeszkód opowiadać,
że Włochy cierpią haniebny . i nieznośny ucisk i tyranję.
Tymcza6em tyranja, którą widziałem, należa
ła do tego rodzaju tyranji,
który zdan\em naszej
burżuaizyjnej prasy charakteryzuje sotjalij!m.
Dlatego nie oburzam się na nią t* jak to · czynią l!be·
rałowie.
·,
Ale nie o to mi chodzi, lecz o to'. że obelżywa
kampanja, ·jaką prowad~ się przeciwko dyktaturze
Mussoliniego jest tak samo gł1"pia jak kampanja
pi;zeciwko dyktaturze sowiec~icj w Rosji. Przykro
mi bardzo, że moi socjalistyczni towarzysze we Wło.
szech ok~ali się po wojnie kompletnie niezdolni do
ujęcia w swoje ręce steru i ni enawidzę chamstwa,
które towarayszyło przewrotowi fastystowskiemu we
Wło$zech. 'Ale nie będę marnował ewo ej energji,
ańi narazał na szwank opinji· mojego zdte>wego rozuprzeciwstawiając ·gię farktom dokonanym. Gdy·
bym to uczynił, straciłbym prawo krytykowania n4dów Mussoliniego, co zawsze gotów jestem· czynić,
gdy sądzę, że mogę przez t-0 cośkolwiek osiągnąć.
Mam nadzieję, że stanowisko moje stało się dla
Pana jasnem.
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G. Bernard Shaw.
LIST II.
Fryderyk Adler do Bernarda Shaw'a.
Zurych, dnia 4 marca 1927 r.
Szanowny Panie!
Pan Gillies, sekretarz departamentu międzyna
rodowego angielskaej patrji pracy, przysłał mi kopję
listu w kwestji faszyzmu, który napisany został
przez Pana dnia 7-go lutego r. b. do jednego z Jego
przyjaciół. Doniósł mi przytem, że Pan nie miał~y
nic przec-iw temu, gdyby list ten tak samo z~tał ro·zpowszechniony, jak rozpowszechniona została depesza Turati'ego.
Ponieważ opublikowaliśmy w naszej „Informacji
Międzynarodowej", która rozsyłana jest do całej prasy socjalistycznej, !Teść telegramu, skierowanego do
Pana przez włochów, zamieszkałych w Paryżu, zapyta.je p. Gillies, czy gotowi jesteśmy tarkże przychylnie przyjąć pańshle życzenje.
żądanie to uważam za całkiem utopijne.
List
pański do „Daily News" został pod
sensacyjnymi
nagłówkami przedrukowany przez
całą prasę we
Włoszech, podczas gdy ani jedno słowo odpowiedz.i
dla Pana nie mogło się ukazać, gdyż cała prasa we
Włoszech znajduje się pod wpływem faszystów.
Uważałbym tedy za wysoce niewłaściwe przyczyniać
się do tego', by jeszcze bardziej podkreślać nierówne
prawa jakie panują we Włoszech w dziedzinie publicystycznej.
Czuję się jednak w obowiązku zająć Panu jeszcze nieco czasu odpowieduą na ten drugi pański list,
który przecrzytałem z prawd.ziwem oburzeniem.
Stanowisko pa11sk1e niewahania się w uznaniu
faktów dok-0nanych wydaje mi się bardzo właści
wem dla Buddy, zapatrzonego w swój pępek, ale wydaje mi się zdum'iewającem u bojowego socjalisty,
który 11!e może nigdy zgodzić się na t-0, byśmy mieli
„uzna ć sy tua.c;ję", jeśli naród włoski mówi: „Musisz
pozo s t a ć - Viva il Duce!"
Prav: da, że powinniśmy brać po uwagę fakt nastroju w narodzie , który wpada w entuzjazm dla
swokh wrogów z rozpaczy lub zaślepienia, ale nam
nie wolno nigdy sytuacji „uznać". Wobec „faktu"

zamachu stanu . mamy obowi4zek liczy.ć się tylko I
z „faktem" przyszłejlo zwycięstwa nad
nz_u rpatorem. My a.ie mamy się nfgdy podpać duch~wo i musimy zawsze być gotowi' do. czynnego
zwafozania „faktu" panowania teroru.
Czy mogę Panu przypomnieć moment wybuchu
wojny światowej? Nastrój w masach był niewątpli
wie na hurra - przeto w myśl pańskiego poglądµ
należało pogodzić się z „dokonanym faktem". Wielu
stanęło też na tem wygodnem stanowisku. Ale zdaje mi się, że dzisia1 słuszność przyznać musimy tym,
którzy siłą przeciwstawiali się „faktowi".
Pogląd, że naród nawet z kwaśną miną powinien
pogod.Uć się z absolutyzmem, wyjić może tylk,o od
kogoś, dla którego absolutyzm był tylko. history~z~ą
zaqawą dla . myśli, a nie rzeczywistem przeżyciem~
W n~take, którą napisałem w „lnformacji . .Mię
dzynarodowej" - posyłam Panu ten numer .- , w
związku z . Listem pań'Skim do „Daily News", nazwałem wykolejenie się pańskie grzech~m pańskich za.
łęt, usiłując w ten sposób je objaśnić. Ale drugi list
Pana jest jeszcze gorszy. Tu już trudno jest doszukać się jakiejś dobrej strony.
Pan poważnie zbliża
się do stanowiska ·i mperialistów .brytyrskich, dla którego własna wolność i utrzymanie jej rozumieją się
same przez się, które jednak uważa za zupełnie możliwe żądać od „kra.jowcpw", _a by nawet z k~aśńą
miną przyjm-owali faszystowski ucisk.
„Wrogowie jego (Mussoliniego) - . jego ofiary,
jeś1i Pan tak chce - nie mogą powiedzieć, ile nie
mieli takich samych szans jak on". Takie pojmowani.e liistorji nadaje s.ię może do oceny zawodów piłki
nożnej, ale jako miara dla wielkich walk i błądzeń
w czasach powojennych wydaje się dtiecinnem i
wyłąc:znie

gorszącem.

„Obelżywa kampanja, . jaką prowadzi się przeciwko dyktaturze Mussoliniego jest tak samo głupia
jak kampanja przeciwko dyktatur.ze sowieckiej w
R!>sii". Kto to przeczyta będzie mu~iał przy.znać:
„Jeśli to fuż szaleństwo, jest w tem jednak metoda!" Ma Pan niewątpliwie rację, że trudno byłoby
zwalczać dyktaturę faszystów, jeśli uznawałoby i;ię
dyktaturę w Rosji sowJeckiej za system trwały. Pod
tym względem wyrót nia się · P~n korzystnie z pośród
niektórych swokh ziomków. My jednak wyciągamy
wnio:;ek odwrotny: My jesteśmy za przywróceniem
demokracji zar6w1Do w Rosji iak i . we Włoszech i
mamy dlatego moralne prawo zwalczania faszyzmu
wszelldemi siłami.
·
. .Może pan ' walkę przeciwko dyktaturze nazwać
głupią, ale my, ktbm:yśmy w . naszej ojczytnie walkę tę prowadzić musieli, nie przejdziemy nigdy do
porz~dku d~iennego nad faktem dykta~, lecz zawsze będziemy solidaryzować się z taką walką w·e
wszystkich krajach i czynnie ją wspierać. I nigdy
nie sprowadzi nas z tej drogi żądanie „pogodzenia
s.ię z fak(em dokonanym".
„Tyranja, którą widziałem, należała do tego rodzaju tyranij, który zdaniem naszej burżuazyjnej prasy charakteryzuje socjalizm". Nad tern osobli.wie
„logicznem" zakończeniem nie potrzebujemy się dłu
żej roz:wodzić 1 gdyż jestem pewny, że Pan pomimo
'~szystkich paradoksów, nie opowie się" ' nigdy ani po
stronie oszczerstw prasy kapitalistycznej ani . po stro
nie potworności faszyŚtowskich Pozostaje trzecia
mo.iliwość, te Pan podczas swo.jej podróży nie dojrzał nic więcej' niż dostrzega pr.zeciętnY" turysta. A
w takim wypadku także wszelka poważna dyskusja
byłaby bezcelowa.
W pańskim kraju należ.ał<>by teraz powiedzieć
jak wysoko pana cenię. Jako krajowiec państw mniej
cywiliz-0wanych rezygnuję z ' tego, nietylko dlatego,
że wydałoby mi się .to nlezmacznem, lecz dlatego,
że Pana napra.wdę z.byt wysoko ceni~, chociaż nie
w pań11kim charakterze jako polityka.
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Fryderyk Adler.
LIST.

m.

Ilcrnard Shaw do Fryderyka Adlera.
Stresa, Lago Maggiore (Włochy)
2-go października 1927 r.
Szanowny Panie!
Dnia 24 marca r. b. był Pan tak uprzejmy i skredo mnie list, na który wówozas nie mogłem odpowiedzieć.
Obecnie, gdy :mowu jestem we Wło
szech i mam godzinkę czasu, nie chcę dłużej pozostawiać go bez odpowiedzi.
Artykuł mój w „Daily News" został jak sły
szałem ·p rzedrukowany w prasie włoskiej. Najpierw burmistrz Medjolaau gr-0źbami nie chciał dopuścić do tego,
wresu:ie jednak , Wydrukowano go
z grunto.wną cenzurą. Nie wi~m dokładnie, czy tak
było w rzeczywistości, gdyż nie widziałem 't ych pism,
w których się ukazał, ale ostatecznie je&t to szczegół
nic nieznaczący. Artykuł ten był odpowiedzią dla
„Daily News", które z lekceważeniem pisały o Mussolinim, jak gdyby można zdatwić się _ z sytuacją we
Włośzech przez to, że się z lekceważeniem odświad
cza, iż kraj ten ugina aię pod panowaniem brutalne·
go egoisty. Było to weiwanie do rozumu i grzeczślił

ności w krytykach obcego męża stanu, który bett p~
mocy jakiefkąlwiek społecznej, oficjalnej lub akade„
miokief pozycji, wprowadził dyktaturę w ~ielkiem
nowoczesnem państw.ie, wkraczają~ do Rzymu z od·
działkiem czarnych koszul, który łatwo . mógł by4
rozgromiony prze.z jeden jedyny dobrze dy$Cfplino•
wany pułk, oparty o rząd sprężysty i k~mpetentny.
Opowiadanie, ie ten nadzwyczajny sukces Z<>stał w
ten sposób osiągnięty, i ż zamordowa'!lD nieprzyjaznego posła, a jego zwolenników uraczono olejem
rycynowym jest dziecinne. Odpo:wiedzieć można na
to bardzo prosto: ,,Jeżeli tak łatwo jest . zostać dyk·
tatorem we Włoszech, dlaczego komuniści nie wpro·
wadzili tam dyktat~ proletarjatu przy pomocy takich samych. łatwych sposobów?" Mieli do swej
dyspozycji tę s'"amą ilość oleju rycynowego co faszyści i nigdy przecież nie wahali się s.trzelać ani bomb
rzucać.

Wspomina Pan w liście swoim o przywróceniu
demokracji w Rosjł i we W łoszech. Ale czy napra·
wdę przywiązuje Pan wielką wagę do poprzedniego
stanu rzeczy w Rosji i we Włoszech?
Sądzę, że Włochy znajdowały się po wojnie w
tym samym stanie, w jakim zastał Napoleon po swo·
im powr~e z Egiptu F1·ancfę pod rządami dyrekto·
rjatu. Dyrektorja!, rzekomo rewolucyjny i popularny, w rzeczywistości zaś doktrynerski, niedołężny,
skorumpowwiy, niezdolny był do rządzenia. Napoleon wyrzucił dyrektorjat, postawił na czele mini·
sterstw ludzi najzdolniejszych, jakich tylko mógł
znaleźć, skodyfikował i zmodernizował prawodaw·
stwo, ustabilizował walutę, pnywrócił autorytet i
dyscyplinę w władzach public.zaych,
zmusił prasę,
aby go popierała, a przy sposobności kazał pojmać
księcia d'Enghien na obcem terytorjum i zastrzelić
go. Korzyść z tego wszystkiego była dla przeciętne
go obywatela irant:uskiego tak wielka, że pozwolo·
noby Napole~nowi zastrzelić nawet pięćdziesięciu
k~iążąt burbońskich i zgnieść sto pism antynapoleońskich. . Liberalni do)drynerzy typu Sieyes'a ora:z
rządy zagraniczne, które nien awidziły rewolucji, ale
obawiały
się
genjusza
w.ojskowego
Napoleona..
w'slicZęli natychmiast nieustający kqyk przeciw ty•
ranowi, tnębicielowi wolności na:odu, mordercy
Engbiena i stale zapewniali, ie Francja jęczy pod
"jarzmem strasznego despotyzmu, podczas gdy w rze•
czywistości po długim okresie naprężenia i niepewności zaczęta korzystać z uporządkow1P1eJ wolności.
Czy · liberałowie włoscy wytrwają w tym samym
błędzie?
Po ·wojnie rząd 'włoski był tak słaby, że
naawni syndykaliści zajmowali fabryki, a fanatyczni
zwolennicy tego ośobliwego nowotworu, nazwanego
trzecią międriynarodów.ką, głosilti. zamach stanu i
wojnę knyżową na wszystkie sfroiiy,
wyobrażająoe
sobie że to ma być socjalizm i komunizm. Mussolini,
nie posiadając nic z presti ż u i wpływów Napoleona,
uczynił dla Włoch to, co Napoleon uczynił dla Francji, należy tylko na miejsce Matteotiego wstawić księ
cia d'Enghien. Czy więc mamy odnieść się z zaufa.
niem do jeg-0 dzieła, uznać jego konieczność i beznadziejne bankructwo naszych tak zwanyi.:h socjali•
slów, syndykalistów, komunistów, . a.n archistów itp.1
czy mamy je cho.ciażby tylko zrozumieć i uznać czy też man1y dalej krzyczeć, że morderca wolności
i Mat!eotiego depcze Italję nogami?
Pan powiada, że „my" nigdy nie pogodzimy się
z sytuacją, że nigdy nie możemy poddać się duchowo. Ale - mówiąc ściśle - co to jest to, z czem
„my" się nigdy pogodzić, czego nigdy uznać nie możemy? Czy to jest może fakt, że „despotyczna" lira
równa się trzem pensom angielskim, a „demokra·
tyczny" frank tylko dwom? że we Włoszech rządzi
człowiek z ludu, a w wolnej, równej i braterskiej
Francji Pan Poincare? że Mussolini, pomimo swo•
ich dramatycznych gestóv:, nie groził jeszcze, że po·
buduje tamy na Nilu i przetnie dopływ wody do
Egiptu, ani też nie włamywał się do safesów Rakowskiego, jak rząd angielski, który w tak liberalny !IPO•
sób dafe schronienie naszemu przyjacielowi Salve·
mini (jeden · z najiwiększych przeciwników Mussoliniego, żyjący na emigraoji w Anglji - przyp. red.
„Pra,wdy")? Że „Corriere della Sera" chętniej
otwiera swoje szpalty dla wiadomośd niemiiłych but'•
żua.zji, niż więks.zość naszych londyński.eh dzienników?
Ot·zywitlcie, jeżeli Pan chce p<>równywać Włochy z U•
topjami Ma.zinie.go, to jest w nich wiele na.dużyć i
tyranij. Ale tak samo fest w Ameryce, we Francji,
w Anglji, w Rosji. W oswobodronej l:rlandji, mojej
ojczyinie, wywalozono wolność, . rzucając na wiatr
hasła liberali-zmu, zastępując rutynowane demokratyczne władze przez autokra1yczne komisje i wydająoc ustaiwy wyjątkowe , jakich nigdy nie odważyłaby
się wydać Anglja. Jest w Irlandji pewna pani, która
też twierdzi, że tych faktów nigdy nie uzna, że się
nigdy duchowo nie podda. Ale fakty pozostan'ł< a
naród irlandzki z _pewności4 tel pani do parlameątu
irlandzkiego nie wybierze!
Czy pa.n na serjo chciałby, abym mówił o Musso•
liniro tak jak moja niemożliwa rodaczika mówi o wolnem państwie frlandz.kiem? Czy pan wierzy, albo
c;zy Pan oczekuje, że ja uwierzę, że Włochy staną
się rajem na ziemi, jeśli czarne koszule zast4pi011e
będ4 czerwonemi, albo frakiem i cylindrem?
Mówi
Pan, że znalazłem się w niebe:zpiccznem sąa-1.edrrlw~·
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angielskiej klasy panującej, ponieważ s-poglądam w
twarz faktom z pełną świad<>mośclą tego. że idealizm demokratyczny dziewi~tnastego wieku przestał
istnieć, że skonał fak myn: pód miotłą. Czy
naprawdę się nie cieszy, że nareszcie znalazł się jeden
socjalista, który przemawia tak, jak przemawiają odpowiedzialni władcy, a nie tak jak zagnłe'Wllni nie•
wolnicy?
Co komu po takich socjalistach, którzy nie wniek ani rządzić, ani nie rozumieją; co rządzić znaczy?
Czy Pan oczekuje po mnie, że urządzać będę Mussoliniemu wykła.ft'y', jak Kautski Leninowi, jak Marx
Thiel"SOwi, jak Viktor Hu·~o Na.pole-0nomi Ill i Piusowi IX, jak wszysoy ci soójAliki, którzy nigdy me
zarządzali ani jednym groeze1t1 publicznym, nie za•
trudniall ani Jednego r-0botnika (nie 1qówi4c już o
podpisaniu wyrokil śmierci), urządzają wykłady róż
nym rzędom europejskilń, a :iwłas'&cza S6C:jalistycz.
nyt1:1'l'
Nie wlet\tV' Pan chyba, by te wszystkie chamstwa i akty zemsty, morderstwa i „1apłaty", które
towarzyszą
odwiecznej walce nądu z anarchją,
mniej miały mnie oburzać niż Pa.na. Gdyby to wszystko · działo się tylk<i u fa·s.tystów, możnaby tem od
biedy usprawiedliwić, te stale jeź&i:my na tym ko- ,
niku. Ale tak jak rzeczy stO:ją, zamOTdowanie Matteotieg.o jest tak sam& żadń'y'm argumentem przeciw
faszyzmowi, jak nie jest argumentem zamordowanie
Tomas.za Beeketta przeciw feudalizmo-wi. W Irlanclij.i młode w<>lne państwo było zmuszone powiesić
wielu ze swoich ultrapatrjotycznych bojowników
z takich samych powodów, a minister, który podpisał te wyroki rostał zkolei przez ieb przyja.ciół Meowycb zamordowany. Mussolini będzie musiał pra•
wdopodobnie takż~ kilku z brutalniejszych faszystów
powiesić,
zanim we Włoszech zapanu·je całkowity
porządek.
Mylimy się i ni.c nie osiągniemy, jeśM
sądzimy, ze my albo ktokolwiek inny more podnieść
przeciw niemu jakiekolwiek oskarżenie, którego nie
potrafiłby odept'Ze~ druzgócĄcem:
tu quoque (i ty
także). Ciemne punkty w jego pa110waniu nie są ani
speeyficznie faszystowskie, ani specyficznie włoskie,
to są ciemne punkty natury ludtkiej.

Pan

Z głębokiem

poważaniem

G. Bernard Shaw.
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Sunowny Panie!

Po liście Pana :i dnia 2-go b. m. uważam za beznadziejne, byśm'f mogli porozumieć się w kwestji
stanowiska wobec faszyzmu. Bezce!Gwem byłoby
Więc powtarzanie ogólnych poglądów, które rozwiną
łem w liście moim, ż 4-g-0 marca. Ogracie.tę się tylko do odpowiedzi na kilka pytań, które Pan stawia.
1. Zapytuje Pan: „Jeżeli taik łatwo jest zostac
dyktatorem we Włoszech, dla.czeg.o komuniści nie
wprawadzili tam dyktatury prolet·arjatu przy pomGcy
takich samych łatwych &pooobów?" MileH do swej
dyspozycji taką samą ilość oleju rycynowego co faszyści i nigdy nie wahali się strzelać ani bomb rzucać.

uważ·am

za wielkie szczęście
dla międzynarodowego ruchu robotniczego, że komuniści nie podjęli na serjo próby wprowadzenia we
Włoszech rządów gwałtu.
Bowiem, pomijając jui
ws.zysbkie zasadnicze zastrzeżenia pr~ciw dyktaturze mniej&zości, próba taka skończyłaby się fiaskiem
w krótkim czasie. A fiasko to byłoby w całej Europie wyzyskane d1:1 celów kontrrewolucji i d<la U•
sprawiedliwienia reakcji, zupeł1'1lie w tym samym kierunku, jak dziś usiłuje się beznadziejne za.jmowanie
fabryk we Wł~szech w owym czasie, przytaczać na
usprawiedliwienie MuS$·oliniego. Jest em pr:i:i!konany, że ptóba ze strony komunistów wkroćzenia na
tę samą drogę co Mussolini, skońc.zyłaby się w najkrótszym czasie w naijmarniejs·zy sposób, chociażby
nawet stosowała wewnąfrz państwa taki sam te'r'Or,
jaki stosują fiw>zyści, N-ie dlatego, by Mw~soHni miał
być zdolniejs.zy d.o „robienia porządku", le·ca: dla
zupełnie innych przyczyn.
Gdyby komuniści dopuścili się tych samych ha,niebnych gwałtów co Mussolini i jego bandy, ba, gdyby nawet pozwolili sobie
na dziesiątą część tego, to pan Chamberlain i wszyscy inni czci.godni rządzący przyjaciele .Mussoliniego
nie znaleźliby dość sposobów dla okazania swego
moralnego oburzettia z powodu takiego- bezczeszczenia ludzkiej cywilizacji i bez trudności udałoby się
im w eksponowanych geograficznie Włoszech przez
blokadę ekonomiczną i ewentualnie przy pomocy innych jesicze drastyczniejszych sposobów wojennych
szybko zlikwidować ten eksperyment. To co nie
udał-0 s.ię wobec Ros-ji, to bez trudności dałoby się
przeprowa· dz>ić wobec Włoch.
Mu1ssolini nie opiera
się tylko na olejU: rycynowym i innych ohydach, ale
jest także kryty na zewnątrz przez haniebną przyjaźń „cywilizowanej" Europy.
2. „Czy Pan naprawdę przywiązuje wielrką wagę do poprzedniego stanu rzeczy we Włoszech i w
Rosji?"
:Przedewszystkiem nie można tych dwuch krajów
o tak różnej pneszłości i tak różnych waru:µkach
wymieniać obok siebie jednym tchem. Stan poprzedni w Rosji, pn:ed marcerµ 19271 to caryizm i wie
Pan doskonale jak my wszyscy odnosimy się do
ewentualnego jego powrotu. Ale pomiędzy llli!t'cem
a październiki.em 1917 istniały począ-tki rozwofu demokratyc:mego i głęboko ubolewam nad tem, że zostały zniszćzone. I jeżeli nawet byłoby bardzo trodno wydać należytą ocenę, o tet'Jl, w jaki sJ><>sób
rozwijałaby się ta detnokta{)ja w powojennej Rosji,
fo jednak nie mote ulegać wąłpliwoścl, ze dalSł:a
egzystencja Włoch jako kraju, w którym wolno cizyPrzedewszystkiem

Nr. 46

tać

i mówić, w który·m człowiek mógłby starwać w
obronie swoich pr7ekonań bez obaiwy o swoje ciał~
i życie, była możlilwą. Praw'da, że Włochy ogromme
ucieripiały z p0w-0.du wojny,
a.le inne kraije, które
tak samo ucierpiały - weźmy dla przykładu Niemcy
i Au.&trję - uporały się ze skutkami wojennej katastrofy, nte niszceąc na stałe intelektualnych i moralnych fundamentaJnych podstaw w egzystencji
.P rzed dziesięciu laty, na lesistych przeludzkiej.
strzeniach między $wisłoczą a Dnieprem, w
3. „Czy mamy mieć zaufanie dQ jego dzieła, ciągu jesieni słonecznej i wśród mroźnej ziuznać jego konlecmoś~ i beznaid:iiejne
bankructwo my - działa się historja pierwszego folskienanych tak zwanych gocjalist6w, syndykalis-tów, kogo korpusu. Zbliża się dziesiąta rocznica wymunistów, anarchtstów i t. p., czy mamy chociatby darzeń dawno zakończonych. Na kraniec najtylko zroi:umieć je i u.oinać, czy też mamy dalej krzy- dalszy horyzontu odbiegły już najbarwniejczeć,
że morderca MaUeoitiego depcze Italję no•
sze dnie owej zimy, i stoją tam, przysłonięte
gami".
błękitną mgłą oddalenia. Inne chwile zajęły
Zapewne, że w czasie po.wojennym kła.aa rob&t- ich miejsce, chwile, które nadbiegły z dali,
nicza we Włostech pótpełniła niejeden ciężki błąd jak drzewa i domy śpieszące na spotkanie
ta.ktyczny. Dalecy jesteśmy od te.go, aby temu za- pędzącego pociągu. Upłynie jeszcze trochę
pneczać i sĄ'dzę,
że rychło już ukaże się ksią.tka
lat i będziemy je oglądali przez lunety, jak
moji:lgo przyjaciela Modligani' ego, z której dowie się żagle, ginące za linją widnokręgu wiecznie
Pan lepiej niż z tego listu, jak dalece kierunek Mat- rozkołysanego morza. A potem, to co było
teotiego i Turatiego z.dawał so·bie sprawę z tych barwą i ruchem fyć już będzie zdała od słoń
błędów i z niemi walczyć usiłował.
Ta wewnętrzna ca, w ciszy i skupieniu półek archiwalnych.
walka doprowoo,ziła dvru}trotnie d·o rozłamu w partji,
Na kraiku horyzontu stoi taki jeden dzień.
mimo gorą,ćej woli utrtymania jednoki, którą ta Nie cały nawet - jedna chwila tylko jednewłaśnie gmpa SJ;czegól:nie Wy'kazywała. Tak, w1oski . go dnia, chwila z tych, którym wyniosła Muruch robo1ni.czy ma sobie eto wyrzucenia ciężkie za historycznego kunsztu poświęci może Jebłędy, z których rea•kcja nie wahała się wyciągnąć
dwie króciutkie ,sp-ojrzen.ie.
.
wszelkiego możliwego pożytku dla siebie. Ale czy
Dzieje składają się z chwil. Jedne są ozńaczy to, byśmy z tego powodlł mieli być zobowia,gromne i zjawiają się odrazu w lśniącej aure
zani do znoszenia t chrzel!cijańską cier;pliwością oli, ·zwiastowane graniem surm, a inne są ciz,brodni, która na zasadzie tych błę<lów ułatwiła soche i niepozorn~: Muza historji musi ich wiebie drogę do władzy. Klasy burżuazytne we Wło le zebrać, by zapełnić kMtę jedną swej księ
szech, wosząc i wspierając naiwet faszyrzm, papełnHy gi. Czasem tylko człowiek - niekoniecznie
więcej błędów niż tCJ1botnicy.
Stwierdzanie błędów nawet artysta
zwykły, najzwyklejszy
w przeszłości może posłużyć do uśWiadomienńa sobie
śmiertelnik, przywiąże się do takiej chwili i
sytuacji historycznej, ale te błę<ly nie są jedynemi wie zawsze, gdzie jej szukać, wśród błękitnej
kryterjami dla celów, jakie s<tawiamy sobie na przy- mgły, zasnuwającej przebytą już drogę.
szłość. Gdyby na.wet było prawdą to, co Pan przypuszcza, a co ja energicznie odmucam, że robotnicy za
*
swoje błędy spraw>iedl1wie zostali ukarani utratą der
mokracji1 to niema p-rzecież innej drogi db podniesieByło to w Mińsku Litewskim, mieście, któnia się ponownego i rO>Zwo}u włoski~ kJa15y robotni- r~ rozłożyło się wygodnie, szeroko. wśród laczej, jak tylko przywrócenie demokracji we Wfo- sów nad Świsłoczą i w owym właśnie czasie
przy.pominało sobie dnie swej zamierzchłej
szeeh.
4, „Co komu przyjdzie z s.ocjalistów, którzy ani świetności. Było ludne, było gwarne, chciało
rządzić nie umieją, ani nie wiedzą, co r.ządzić znabyć stolicą wielkiego kraju, odciętego od Wilczy? .„ Ws.zys.cy ci socjaliści, którzy nigdy nie zana i Warszawy nieprzebytą zaporą frontu;
.· ząd2ali ani jednym gro$tem pubJ.ic<mym, ani jednetylko narazie, wraz z tym krajem ~ałym było
go r:obo1nika nie zatrudrniali (nie mówią<: już o pod- ogarniane przez złowrogą, a nieznaną jeszcze
pisaniu chociażby jednego wyroku śmierci)?.„"
dobrze· siłę czerwoną. idącą ze wsch<>du. HaZdaje tni silę, że w tein miejscu p>Nesta.je Pan łaśliwe pochody krążyły po ulicach, podczas
już brać rzecz t1.a serja i Wpada w metodę przesagdy tu i owdzie odwieczne jakieś mury świad
dzania w pointach, w której Pan jest takim mLstra;em.
czyły powagą swych kształtów, że były ongiś
Według mych doświadczeń posiadaj~ socjaliki taką
polskiemi kościołami.
'
samą zd<>lność prowadzenia spraw rządowych z rn:tnStali wtenczas w Mińsku Krechowieccy
mem i pomyślnymi wynikami jak każd,y sda.ehcic lub
ułani. Rosyjska armja zamieniła już się była
obywatel, jcicli tyiko znajdą się w warunkach, w
w niesforny, zbrojny tłum, lękiem napełniają
· których naprawdę mozna rządzić, t. zn. mają oparcie
cy spokojnych mieszkańców. Miasto pełne byw większości narodu. (i.dz.ie ta.kich warunków nieło tych ludzi. noszących najprzeróżniejsze
ma, tam rządzący potykają się lub muszą uciekać
mundury, chodzących stale z bronią, dzik.ich
&ię do gwałtu.
Można fo obserwować nietylko w
i groźnych. Pełne ich były dworce kolejowe.
krajach faszystowski.eh, ale także w Rosji. Jeżeli
Jeszcze byli na froncie, gdzieś pod Baranomogę wspomnieć o moim własnym kraju, to mogę
wiczami, pod Mołodecznem, ale już oczekiwskaa:ać na prżykład Ferdynanda Hanu:iza, któ1·y był
wano lada dzień chwili, w której rozpoczną
prostym tkaczem i wzoro>vym socja!i1Stą i stał się po
bezładny swój powrót do domu. Wszędzie
pr.zewr<icie w Austrji mfa1istrem dla spraw opieki
odbywały się jakieś wiece, na których wyspołecznej.
Dowiódł Qn nietylko w oczach swoich
krzykiwano hasła coraz krwawsze.
przyjaciół, lecz także w oczach przeciwników, że soc.jalista. potrafi riządz.ić tak samo dobrze i skufecz~
I zdarzyło się, że gromada takich żołnie
nie, jak kiedykolwiek pdtrafili ministrowie tych klas,
rzy wszczęła w biały dzień rabunek w popukt6r•z y rządzenie uważają za swój wyłączny ptżywi• larnej polskiej jadłodajni „Ignatycze". Welej. A jeśli Pan chce wi<lzieć, jak oocjaliści zarzą
zwano ułanów. A jeszcze wtedy nie było wojdzają funduszami pubU.cznymi i jaik tysiące pracowninr między 1-ym Korpusem a bolszewikami,
ków poz.ostaje pod ich kierownictwem, to radzę Patylko stosunki z każdym dniem stawały się
nu przyjrzeć 'się gos.poda.rce komunalnej w Wiedniu. bardziej naprężone. Rabusie umknęli przed
Gdy Włochy wpędzone zostały w wojnę, lrlkt przybyciem szwadronu, który nie będąc już
inny tylko tak wysoko przez Pana ceniony Mussoli- pottzebnym, :zawrócił. Gen, Dowbór - Muśni·
, ni był tym, który brał najwybitniejszy udział w tej
cki w swym „S:zkicu do historji I-go Polskiego
zbrodniczej propagandzie. Nie wiem, czy i za to
Korpusu " tak opisuje ów powrót (cz. I
chwalić go Pan będżie, że• „taJ< dobrze potrafił ZTOstr. 28}:
zumieć w roku 1914" fakty dokonane i uznać je, że
wykazał tak doskonały węch dla konjunktury.
My
solidaryzujemy się z tymi socjalistami, którzy wówczas - gdy pierwsze cnnałcl jego zwro<tu stały się
widoczne, wypędzili go sromotnie i haniebnie ze stan-0wiska naczelnego redaktora „Avanti" - z tymi
socjalistamd, którzy .- spodziewać się należy, że w ~
niedalekim czasie - przepędzą go z rizaidu tych
Włoch, lt'tóre już sama przyroda uc.zyniła rajem, a w
których obe·cnie synowie piekła doszli do władrzy.
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Przyczynek do historji korpusu jen.
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Na tem urywa się ta biesłyćhanie interesująca
korespondencja dwuch socjalistów, w której nietylko
zalety pisarskie i ogromna lotność umysłu dają tak
olbrzymią' przewagę' pisarzowi angielskiemu. Shaw
operuje argumentami zdrowego rozsądku. Przeciw
niin nic nie wskóra nawet najefektowniejsza kazuistyka doktrynera, który z nałogu golów jest każde
mu udzielać lekcyj i wszystko przebaczy i na wszystlro oczy zamknie, gdy się tylko cierpliwie tych lekcyj słuch&, ale najstraszniejsze anatemy rzucać bę
ch:ie na każdego, kto osmieli się zby.S go któtkiem:
„daj mi pan pokój - nudzi mnie pan ł pańskie te•
orjel'• - albo zaproponuje mu zabranie się do poży
tecznej pracy.
Charakterysłycuie jest przytem dla umyałowoścl
socjalistów angielskich, że dotychczas nie urzędzili
nad Shaw'em ani sądu partyjnego ani się go nie wy-
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PISmo po11t1czne, społeczne
I IGSPOdnrcze
Wychodzi codziennie
w Warszawie
Reprezentuje interesy życia
gospodarczego z wł a sz~za
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„Wszczęto straszny alarm; wszystkie ku·
lomioty, które były przy komitecie bolszewickim, były wytoczone i w tej właśnie chwili,
kiedy szwadron wracał spokojnie do domu, z
poprzecznej ulicy, gdzie mieścił się gmach
komitetu bolszewickiego rozpoczęto doń strze
laninę. Była ślizgawica, konie się zlękły niespodzianych strzałów i wszczęły zamęt. Na
szczęście nikt nie został zabity, ani ranionyj
złamał tylko nogę jeden ułan i kilku się potłukło, padając z końmi. . Ale bolszewickie
strzały zabiły dwuch żołnierzy rosyjskich,
wypadkowo przechodzących tam, i jednego
pąlaka cywilnego.
Rozumie się bolszewicy
odrazu podnieśli alarm, obwiniając nas, że
śmy zastrzelili ich żołnierzy".
Jakże to było, jak wyglądało z okna drugiego piętra kamienicy, na rogu ulicy Zacharzewskiej (później Mickiewicza) i Wasilew·
skiego zaułka?.

Dzie:fi był słoneczny, iskrzący: pierwszy
dzień zimy 1917 roku. Pierwszy śnieg srebrną
zasfonę rzucił na świat i położył się puszystym, miękkim dywanem na ulicach i dachach. śliz.gawica ukryta pyła zdradliwie pod
c;l:nką jego warstwą.

W srebrnej dali, na końcu ulicy ukazaH ;
Ile~roć pr~ejeżdżal~ przez miasto
1
uśmiechały .się do mch bezlistne drzewa,
okna wielkich kamienic i niskich, drewnia- ·
nych domków. Pie·r wsze polskie wojsko
tych ulicach - po tylu latach! Usmiechało1
się do nich blade, z"mowe słońce i pieścjło
ostrożnie biało-amarantowe proporczyki) Jechali woln-0, wspaniali i spokojni.
się 1;1łani.

na'.

. Z dużego gmachu na Wasilewskim zaułliu 1
wybiegli jacyś ludzie z wielkiemi C~(l.pami na'.
głowach. śpieszyli się bardzo. Wyciągali!
karabiny maszynowe. I gdy ułani dojeżdżali
do wylotu zaułka, zaszczekały nagle. krótko
a ostro, małe, czarne pieski ustawione na P!l·
szystym śniegu.
"'"'
Zgiełk spłoszonych koni; k:izyk. Na opu· 1
stoszałej nagle uli<:y pozostały dwie ciemne
plamy. Chwila oczekiwania: czy wrócą. czy,
uderzą? Atak konniicy na budynek? Nie,
wrócili dnia tego, i nie wrócili już nigdy do.
Mińska krechowieccy ułani. W pobliskich'
domach bolszewiccy żołnierze szukali zawzięcie generała Dowbór - Muśnickiego.

Na stratowanym, srebrnym. śniegu purpu•1
rowa smuga znaczyła ślad przejścia bolszewickich kul.
Dzień Mińska nie był nadszedł jeszcze.
Czy nadszedł kiedykolwiek? W parę miesię
cy potem, gdy już walczono nad Berezyną i ,
Dnieprem, przez chwilę gród nad $wisłoczą
poczuł się wolnym. Ochotnicy usunęli girożą-1
ce miastu rabunkiem i rzezią hordy zrewolto'
wanego żołnierstwa. Tłumy wyległy na uli-\
ee, nad któremi unosił się jeszcze ciężki opar
rewolucji.

Oczekiwano rzeczy wielkich, ale nie wiedziano jakich. Mówiono nawej: o Legjonach.1
o jakichś brygadach z tamtej stronyj prawie,!
prawie że widziano jadącego w samochodzi~
brygadjera Piłsudskiego zapominając, czy nie
wiedząc o tem, że były to czasy Szczypior-;
ny, Benjaminowa i Magdeburga. Jakieś echa
zrywały się w głębi uliczek o starodawnych
nazwach. Lecz przyszli wnet Niemcy.
I musiała zapaść się w ziemię radość zwy
cięska. Musiały przycichnąć znów echa. I mu
sieli odjechać precz - nad Berezynę - U•
łam, .ochotnicy, miński szwadron. Pośpiesz
ni~ szyto dla nich w mieście chO'rągiewki, je.
dwabne, złocisto-białe chorągiewki, by ła.'
dnie wyglądali w dniu pożegnania.
Odjechali w mglisty, posępny wieczór 27
lutego 1918 roku. Zbliżała się wiosna owego
pamiętnego roku zakończenia Wielkiej Wojny, roku zmartwychwstania Polski. Nikt
wtedy, w owem mieście nie przeczuwał idą•
cych wypadków. Minęły bolesne dnie demobilizacji I-go korpusu. Przybiegły, jesienią
późną cichutkie wieści o wolnej Warszawie.
życie miasta płynęło nurtem coraz głębszym,
coraz silniejszym. I znów zjawili się bolszewicy. Rządzili długo. Po miesią~ach oczekiwania i prześladowań wróciły wojska polskie, idące w zwycięskim pochodzie ku Bere
zynie. Napełniły miasto śpiewem i dzwonią
cemi radcśnie pobudkami. Zbudziły wszyst-1
kie echa, wygnały precz wszystkie złe upi-0-:
ry niewoli i odeszły znowu. I nie wrociły
więcej.

Prenuineratll

miesięczna Zł.

W ars z a w a, ul. SzpLalna Nr. 1
Teł,. ~o„s4, ł9..04, 30„s1, 211„Bs
Konto w P. K. O S.575.
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przywołana z krańca dalekiego
prowadzi sióstr swych długi szereg. Lekkimi krokami przebiegają nad latami, które już się skończyły i nic ich nie ob·
chodzi dzień dzisiejszy.
J, Krasicka,

Chwila,

widnokręgu
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„PRA WDA" _z dnia 13 }jstopada . 1927 roku.

zagadnień

emigracyjnych

Jednym z dowodów konsolidowania się
państwa a równocześnie jawnem zaprzecze'siiem często, w sferach lewicowych, powtarzanej tezy: jakoby w stosunkach naszych
brały górę prądy antidemokratyczne, jest
z<l:jęcie„się czynników rządowych sprawą em1gracJ1.
W krótkim stosunkowo czasie zapobieiono wieloletnim krzywdtJm, jakie się działy licznym rzeszom naszych wychodźców ze
strony przędsiębiorstw transportowych, operujących za pośrednictwem sfory wypuszcza
nych przez nie ag".ntów werbunkowych, uję
to mocno całą sprawę i ześrodkowano ją w
Urzędzie Emigracyjnym i poczyniono starania w kierunku obsadzenia pla<:ówek konsularnych w krajach skupiających liczniejsze
ttiasy wychodźcze.
Pomyślnem dla definitywnego uregulowa
nia tej palącej kwestji, jest wydane obecnie
rozporządzenie Prezydenta Państwa, p.omieszczone już w Dzienniku Ustaw. Ujmuje ono
całokształt spraw emigracyjnych, poddając
je wszechstronnej opiece państwowej. ,;Opieka ta ma objąć stronę gospodarczą, higjeniczną i moralną wszystkich tych, co w poszu.
kiwaniu pracy opuścili granice państwa polskiego".
Zastrzegają sobie jednak czynniki rządowe
ingerencję i normowanie masowych ruchów

wrchodźczych, "!' celu zapobiegania tyle szko
dl~wym dla kra1u gorączkom emigracyjnym.
Biorą też w wyłączne swoje zawiadywanie
sprawę

transportu,

a

następnie

osiedlanie

się na obcych terenach. Jest to zadanie nader trudne i wymagające szeroko rozbudowa

nego aparatu administracyjnego; nasz Urząd
Emigracyjny . wykazał już jednak zn~czną
sprawność tak w badaniu terenów, jak w celo
wem reg?lowaniu ruchu wychodźczego; dalszem więc tylko rozwinięciem działalności
będzie, zaznaczone w ustawie: „tworzenie
ekspozytur, etapów, pomnożenie liczby inspektorów a także, w krajach uznanych za
szczególnie ważne dla emigracji, ustanawianie specjalnych doradców prawnych".
Mocą Ustawy dwa ministeria mają współ
dzi~ła~ w tej wa~n~j sprawie: Min. Pracy i
Op1ek1 Społeczne) i Mm. Spraw Zagranicznych. Od tego ostatniego zależeć będzie
mianowanie konsulów i doradców prawnych.

*

*

Emigracja związana jest tak ściśle z wewnętrznym gospodarczym ustrojem Państ~a,
że okazało się niezbędnem zainteresowanie tą
sprawą .Min. Spraw Wewnętrznych i Min.
Reform Rolnych. Winny one, podług wskazówek ustawy, w.jąć się w szczególności
spra~ami osadniczemi. 11 Tą drogą jedynie da
s~ę skoordynować politykę emigracyjną i politykę Państwa · dziedzinie rolnictwa i w
stosunku do ludnośti". Na tych więc zasadach została oparta pierwsza, wyczerpują
ca ustawa emigracyjna polska.
Przyjr~yjmy się obecnie co czynią w tym kierunku mne społeczeństwa. Wszędzie bowiem
gdzie tylko zagadnienie wychodźcze wystę
puje w ostrej . formie stają do pracy społecz
ne czynniki. · Klasycznym przyl.dadem w tym
względzie są Włosi. Faszyzm, niestety, pomimo tak silnie rozreklamowanych swoich
dobr9dziejstw dla 11 uspokojenia" Włoch i dla
rozwoju życia gospodarczego, nietylko że nie
zmniejszył liczby emigracji, ale ją znacznie,
wskutek panującej drożyzny, spotęgował.
ś.wietnie działającym włoskim ·or6anizacjom
społecznym w tym kierunku, chodzi już nietyle o wstrzymanie wciąż odpływającej fali,
ile o obronę jej przeciw wynarodowieniu. Na
Zjeździe Przyjaciół Ligi Narodów w Warszawie, ostro przeciw władLom i przemysłow
com francuskim, występował wybitny działacz . wł?ski prof. Cosentini, żądając wyodrębmama grup wychodźczych, obdarzania
ich szeroką autonomją kulturalną i t. p. Nie
znalazł jednak zrozumienia ani u p. Jouhaux,
przywódcy robotników francuskich, ani u pp.
Buisson'a i Aulard'a, przedstawicieli parlamentaryzmu.
Ostatnio te same postu!aty wnoszone były na obradach XIII kongresu ekonomicznego międzyparlamentarnego w Rio-de-Janeiro, odbytych we wrześniu roku bieżącegu.
Obchodzą nas one żywo z tego względu,
te od czasu zredukowania kwoty wychodź
czej do Północnych Stanów Ameryki, Połu
dniowie Siany stały się dla nas bodaj że najbardziej upragnionym terenem wychodź
czym. I tych krajów także nie oszczędził
wzrost zachłannego nacjonalizmu. Włosi, opierając się na pożyteczności swego wychodź
twa, które stanowi poważny element pracow
niczy w Brazylji, wystąpili z żądaniem założe
nia przez czynnika państw. szkół włoskich,
uzyskiwania praw bez konieczności przyjmuwania miejscowego obywatelstwa, i t. p. i.„
spotkali się ze zdecydowanym oporem s!2r
miarodajnych. Sprzeciwiono się też zbytniej
i.agerencji dozon i kontroli rządów europef•
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HARDEN

O wolny tor

I

dla

W Berlinie zmarł Wilhelm Harden, jeden
z najwybitniejszych publicystów europejskich ostatnich kilkudziesięciu lat. Mało
jest nazwisk dziennikarzy, któreby rozbłysły
szerszą sławą chociaż na czas .życia ich
właścicieli.
Bowiem prawdziwy dziennikarz
żyje pod nazwiskiem swego pisma, indywidualność · swoją temu piśmu przekazuje,
sam
pozostając w cieniu. Wystarcza mu, że nazwisko zdobywa sobie jego pismo, że ma
wpływ na kształtowanie się opinji publicznej, że gra decydującą rolę w tern najsilniejszem na świecie mocarstwie, jakiem jest prasa. Indywidualność dziennikarza jest jak
pismo utajone. Na pozór biała niezapisana
karta, , ale. zetkni}cie ją z farbą drukarską,
wystąpi w całym swym blasku w całej swej
wspaniałej wielkości lub odrażającej brżydo
cie. Prawdżiwy dziennikarz jest bezimiennym słu~ą swego pisma. Gazeta jesf jego
panem i władcą, któremu w ofierze przynosi .
s~oją indywidualność, . swoje zdolności i talenty, rezygnując z uczuciem szczęścia z wyko.r zystania ićh na rżecz swoich osobistych
korzyści, swojej osobistej sławy i rozgłosu.

pracy

wyścigu

„Liga Pracy" wystosowała do Prezydenta
skich do spraw dotyczących wychodźców.
Rzeczypospolitej, Prezesa i Viceprezesa RaNazwano to wtrącaniem się w stosunki wedy Ministrów następującą odezwę:
wnętrzne i zagrożono wprowadzeniem i w
Naczelnym nakazem dla każdego polaka
Stanach Południowych zasady Monroego.
od chwili odrodzenia państwa polskiego win.
Kongres więc zamiast rozjaśnić i uzgodnić
ny być słowa wypowiedziane przez p. Marwiele kwestyj, przyczynił się jeszcze do zaoszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu dnia
sttzenia przeciwieństw.
27.12.1919 r. mianowicie:
Delegacji polskiej udało się szczęśliwie u„Idą czasy, których znamieniem będzie
niknąć konfliktu, który byłby nader niepowyścig pracy, jak przedtem był wyścig żela·
żądany w tym właśnie momencie, gdy na skuz.a, . jak przedtem był wyścig krwi. Kto do
tek podróży głównego dyrektora Urzędu
tych zawądów bardziej przygo~owany będzie,
Emigracyjnego do Hrazylji; organizujemy wykto w tym wyścigu większe dowody wytrwa
syłkę znaczniejszej Hczby wychodźców nałości złoży, ten w najhliższym czasie będzie
szych do stanu San Paulo na plantacje kawy.
zwycięzc'if ten potrafi utrzymać to, co zys•
kat, 'albo odrobić to, co. stracił",
Czy jednak gorące ujęcie się delegata wło
Tymczasem Polska w tym wyścigu do dnia
skiego za losem swoich współrodaków nie
dzisiejszego
ujemnie wyróżnia się od świata
było słuszne i sprawiedliwe? I czy . wobec
kulturalnego
marnotrawstwem czasu, mianobraku rąk i stąd znacznego zapotrzebowania
wic.ie
wielką
ilością świąt, 11ajkrótszym czanaszych robotników, nie należy odrazu w odsem pracy, najdłuższymi urlopami i niską wy
powiednich traktatach, zabezpieczać iin
dajnością pracy.
_
znośnych i korzystnych warunków pracy?
Wskutek te_go Polska, chociaż jes-t sz6stem
Nasi najbliżsi sąsiedzi, Niemcy, aczk,c;>lpaństwem w Europie ze względu na swą po.
'
wiek nie obdarzeni takim temperamentem
wierzchnię
i liczbę ludności i choć posiada
Dziennikarz jest jak medjum, które nie
jak włosi, ale zato większem przeświadcze
jest panem sił i zdolności utajonych w swej niezwykłe bogactwa naturalne, w wytwórczo
niem o przynależnych im wyjątkowych praduszy, ani bez pomocy obc;'j woli wyzwolić ści na głowę stoi na szarym końcu, w tyle za
wach, krzyczą w swojej obronie na cały
ich nie potrafi. Spełnia posłusznie nakazy maleńkimi narodami, wyróżniającymi się pra
świat, stawiają przed każdym
trybunał~m
cowitością i oszczędnością.
czy to społecznym czy oficjalnym rzekome opinji publicznej, które tylko on należycie
Jaskrawym dowodem marnotrawstwa
przyjąć i wyraz im dać potrafi. W głębi dukrzywdy swoich współrodaków, szukających
czasu
w Polsce jest ual:awowe przez Sejm uchleba i pracy na obcym gruncie. Inna spnl.- szy uświadamia to sobie i dlatego prawdziwy stalenie większej niż w innych pa6stwach
wa, że gdy chodzi o losy tych, co w ich kra- dziennikarz skromny jest i bezimienny.
liczby świąt obowiązkowych.
ju zmuszęni są szu.kać chleba, gdy zwłaszcza
W skutek uchwały Sejmu, uchylającet
_Nie jest bo·wiem prawdziwym dziennikachodzi o polaków, to uważa się ich · tern z;i rze, kto miast być powolnym sługą gazety i zmniejszenie świąt, dokonane roporządze
helotów, z pod ogólnie obowiązujących praw cicho ·i posłusznie tak je służyć, aby mogła niem p. Prezydenta St. Wojciechowskiego,
wyjętych.
_
·
·
najlepiej spełnić zadanie, do których w .inte- Polska obchodzi trojakiego rodzaju święta,
mianowicie oprócz uznanych w kulturalnycH
Jakże ważnym i decydującym niemal był resie kultury i dobra publicznego jest powoby tu głos naszych organizacyj społecznyci1, łana, stara się być jej panem lub nawet państwach świąt o charakterze narodowym
na forum światowem wygłoszony. To też gwałcić ją i czyn~ć sobie z niej narzędzie do i _religijnym, obchodzi także święta nie będą
bierzemy do ręki sprawozdanie z działalno osobistych lub innych prywatnych celów. ce ani narodowemi, ani wymaganemi przez
Szkodnikiem jest i to tern niebezpieczniej. Kościół, tak zwane przez nas próżniacze.
ści za rok 1926 naszego Towarzystwa EmiW tych warunkach organizowanie w dcl
gracyjnego i szukamy odpowiedzi na dręczą szym, że grasuje w miejscu, w którem ludzce nas wątpliwości. Czy i jako społeczna ak- kość zgromadziła nietylko swoje leki, ale powszednie obchodów szerokiego znaczenia,
odrywających wielką ilość ludności od pracy,
cja prowadzona fest u nas w tym kierunku. także i trucizny.
stanowi dalszy prżyczynek do marnotraw.
Dowiadujemy się wprawdzie, że na terenie
. Harden nie był dziennikarzem. To była stwa, hamującego wyścig pracy, do którego
międzynarodowym polskie T. E. jest jut
indywidualność,
która wprawdzie najlepiej
nawołuje p. Marszałek Józef Piłsudski.
czynnikiem stałym przez stosunki, jakie je
ujawniała się na szpaltach gazety, ale nie
Wobec zbliżającego się obchodu rocznicy
łączą z Międzynarodowem Biurem Pracy w
Genewie, oraz Konferencję Tow. społecz jedynie. To był umysł, który tylko w ogra- 11 listopada Tow. „Liga Pracy" w trosce o
nych dla opieki nad emigrantami, również nićzonym stopniu potrafił przyjmować naka- dobro publiczne pozwala sobie zakomunikozy opinji publicznej, dóskonale natomiast wać powyższe uwagi Panu Prezydentowi z
mającą swą siedzibę · w Genewie, niestety,
jednak akcja opieki idzie bardzo powoli. . W przyjmował i 'vylrnnywał inspiracje, . któr~ uprzejmą propozycją wydania zarządzenia,
aby óbchód ten w r. b. przeniesiony został
ciągu · róku odbył się jeden tylko zjazd 11Kon- prawdziwy dziennikarz mocą swego wrodzona niedzielę. W niczem to bowiem nie zmniej
terencji''1 w którym też sekcja zagraniczna. nego instynktu natychmiast rozróżni.
szy <i.oniosłości uroczystości a nie będzie
Polskiegc Towarzystwa Emigracyjnego wzię
To też karjera Hardena · w najświetniej przyczyną · marnotrawstwa czasu w Polsce.
ła udział. Pozatem tylko na międzynarodo
szym swoim okresie przypada na czas, gdy
Wkońcu pozwalamy sobie zaznaczyć, ii
wym Zjeździe Ligi Kobiet dla wolności i pobył narzędziem w rękach żelaznego kanclerząd
Mussoliniego w obronie pracowitości
koju w Dublinie, delegatka polskiej sekcji
rza Bismarck'a i z jego inspiracji prowadził narodu włoskiego wydał zarządzenie poniż
zagranicznej poruszyła kwestię przymusowe1
kampanję przeciwko dworowi Wilhelma II,
sze:
seperacji rodzin emigranckich.
demaskując panującą na tym dworze zgniii„Dla uniknięcia nadmiaru świąt świec
Wydatniejszą o wiele jest działalność Pol.
znę moralną (Eulenburgjada}.
Rozgłos jekich i religijnych i zby-t częstego przerywania
T. E. na gruncie wewnętrznym. Tutaj wszysi- mu i jego gazecie („Zukunft"} zjednała ta pracy całego narodu rocznica marszu na
ko było do zrobienia. Wobec nieopisanych właśnie z bezprzykładną odwagą prowadzo- Rzym obchodzona będzie w niedzielę, d.11ia
krzywd, jakie dzieją się naszemu najemniko- na kampanj a.
30 października, zaś obchód rocznicy zwycię
wi do robót rolnych w Niemczech, wobec
stwa odbędzie się w następną niedzielę. PoPo wojnie Harden poszedł na lewo, do za tem wszelkiego rodzaju ceremonje i uromasowego wymierania dzieci wychodźców
zamorskich i rodzin całych w ciężkich po- obozu radykalnego i z tego powodu padł czyste obchody zostają wzbronione, aby nie
ofiarą
zamachu nacjonalistycznej bojówki. odrywać ,.,-Jadz i społeczeństwa od ich oho·
czątkach zdobywania sobie warunków bytu,
pomyślano
przedewszystkiem -o zorganizo- Po długiej chorobie wrócił wprawdzie do wiązków".
waniu Pol. Tow. Kolonizacyjnego, któreby w zdrowia, ale wydawnictwa swej gazety już
~„ .
nie podjął. Miał nadzieję, że lewicowe rzą
ścisłem porozumieniu tak z władzami pań
1111
slwowemi, jak i z P. T. Emigracyjnem, wy- dy niemieckie wezmą go do współpracy.
C1)
Czuł silne powołanie do dyplomacji ca
czuł
szukiwało zagranicą tereny odpowiednie i
o
„„ .......
c:
~
potrzebę realizowania obcych inspiracyj. pomagało wychodźcom do osiedlania się na
c
ttJ
> o
.Ll
nich w charakterze właścicieli gruntu. Naj- Gdy się to nie stało, gdy zapomniano o nim
>. E
o .!I::
N
>.
zupełnie, począł żyć jak odludek, gorzkniał
łatwiej było wejść w porozumienie z Francją
(I)
~ ca
i tam, jak to już na tern miejscu wspomnie- i -pod koniec życia doszedł prawie do poglą
o ......I:!(I)
c:
I(
liśmy, pow&tają pierwsze kolonje polskie, · a
dów komunistycznych.
111 ~
......
jest nadzieja pomnożenia ich z pomo&l o~ ó
ttJ
.... .!le:::J
Harden był w dziennikarstwie meteorem,
szczędności składanych przez nll.szych prac..
CU
~
::
o
cowników, a także wobec łatwości nabycia pądobnie jak jego „Zukunft" w królestwie
....
E
~
::i
ziemi od farmerów francuskich, którzy z re- prasy. Był świetnym - jednym z nieliczca
c:
nych najświetniejszych publicystów europeju
E
Q)
guły w 50 roku życia wycofują się z pracy
•C:
"O
....
skich, ale dziennikarzem nie był.
na roli.
a. o
o
~
-z.!le:
N
"O
Pomysłem dobrym, a nawet dostarczają
o
111 o
w
cym pewnych środków na potrzeby i rozwój
"O •u
'ij' 01
ttJ
towarzystwa, było założenie na Powązkach
01 V
u
ttJ
~ ~
hoteliku dla przeptywających przez Warsza- w Brazylji. ~dyby się znalazły odpowiednie
E
tO .!!! •O
ttJ
wę emigrantów. Zupełnie biedni nic nie pła
N :o
....
N
środki należałoby wydawać podręczniki do
~
ta
cą, posiadający jakieś środki, za skromną
>. u
miejscowych warunków przystosowane. P.
~
N
opłatą, znajdują czyste schronienie. Istnieje
.... V E CUN .Ll
T. ·E. duże pokłada nadzieje w polskim uni·O .Ll ::J
.... .2
tam też żłobek dla dzieci, przez który w cią wersyteci~ korespondencyjnym, którego od....... o c:
a.
.!I::
gu pół roku, przewinęło się 656 dzieci. Poz~ działy w b. r. mają b:yć uruchomione w Bra~ ..c:
>. ~
u
tem prowadzi się tam dla dorosłych akcję zylii i Stanach Zjednoczonych Północnej A•N
>. •N
C1)
>.
kulturalno-oświatową.
c:
·o..... "O o
meryki. Zarząd wszedł też w porozumienie
a..
O')
~
]
o
ze
Związkiem Teatrów ludowych w Warszau
Opiekę nad dziećmi wychodźców rozcią
......
ca
<O
ga się i na zagr~ni::ę, ułatwia się im ksztai- wie, komisją teatralną miejską i z Zarządem
•u c cY"i
....
o..
·u
ttJ ..:.= i.n
dJ •en
cenie w kraju, wysyła się na emigrację działa teatrów miejskich, aby móc wysłać zespół
o
(I)
o V
~
E
czy polskich. Trochę skromnie przedstawia instruktorsko-teatralny na tereny naszego
~ a:: cY"i
O') ·r:
::J
>wychodźtwa we Francji. Stara się też rozsię dział opieki prawnej. 83 spr.aw mniej lub
o
~
c: Jł
~
wijać sporty · jako poważny czynnik wychowięcej pomyśinie zakończonych, to kropla w
....Q)c.l. N IO •u ..:.=a.. ..:
t'llorzu tylu nadarzających się konfliktów. I'o- wawczy i wysyła w tym celu instruktorów
:>.
o z:
~:g
Cl)
mag1mo zato gorliwie usiłowaniom oświato spo rtowych.
>. Il) >.
.....
r:a.
wym nasze&o wychodźtwa na ob::zyinie. DoE c:co ~ •N>.
Widzimy więc, że w zgodnym wysiłku,
'iii
starczano pism i książek polskich, a przede- tak Rząd, jak społeczeństwo usiłują rozwią
o
~
o
.... o cQ) <a ~ ~
wszystkiem podręczników szkolnych, wysy- zać ten węzeł gordyjski, jakim jest wychodź
z: 'N
Cl. ::i
ro
łano prelegentów i to nietylko do Francji 1 two dla kraju, który nie posiada
Ol .....
własnych
"O ~
IU
do W estfalji, ale i za morze.
•o Cl.
kolonij, a za słabe siły finansowe, by zatruo
::i
N
~
Ale tu nastręczyły się znaczne trudności dnić wszystkie ręce w produkcyjnej pracy.
Okazało się np., że zupełnie dobry polski pod
ręcznik $Zkolny, staje się mało użytecznym
I. K.
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W tej chwili oczy Europy z utęsknieniem
zwracają .się na W schód, czekając rychło-li
stamtąd rozbłyśnie światło, zabrzmi zbawczy
głos. Coraz inni prorocy i wskaziciele, przy-

(Feljeton literacki)

Rozkosz oderwanią.. się ad ziemi jest
wielką, iż są lu-Ozie, którzy zato kochają
wet śmierć. Rozkosz wzbicia się w niebo
tak bezmierną, że są ludzie, )ttórzy za to
cha ją nawet

•

„BUODA ŻYJf\CY"

talt
na-

Pawła. l\łlorand'a.

jest

ko.-

poezję.

IL '

Lotnik oderwany od ziemi i uniesiony w
błękit pije te rozkosze pełnią piersi! Upaja
się ich zawrotnem czarodziejstwem! Jest
ponad ziemią i ponad jej troskami, które są
nieraz tak bolesne1 a nad sobą ma słoi~ce,
które jest nieraz tak promienne, nocą zaś
gwiazdy, podobne do złotych łez radości.„
Gdy po raz pierwszy w życiu oderwałem
się od ziemi i wzbiłem się na samolocie (jako
obserwator piechoty) ku niebu (było to w
:Villacoublay, pod Paryżem} doznałem ta.kich
wrażeń, jak przy pierwszym wzlocie poetyckim - w dzieciństwie. .Radość wzlotu polega
na tem, iż wszystko na ziemi maleje nam w
oczach, a niebo nie przestaje być zawsze równie wielkie.
pomyślałem wówczas (i myślę do teraz).
iż gdybym nie oddał całej duszy mej poezji

I

myślistwa, oddałbym ją niezawodnie poezji
lotnictwa. Myślistwo i lotnictwo bowiem mają jedną i tę samą kochankę~ tajemniczą Przy

godę.Myśliwy i lotnik w zachwyceniu staje
wobec nieśmiertelnych potęg świata i czarną
ich pomrokę rozświetlić pragnie ogniem zabobonu. W tern leży piękno myśliwskich przesądów i piękno legend osnutych na łowiec
kich przeżyciach; w tem leży również piękno
lotniczych przesądów i legend, o, których mówi nam porywająca książka Janusza Meissnera p. t. „Hangar N . .i··.

Nie wzruszajmy ramionami na romantyzm
tych opowieści! Umarły lotnik może wzlecieć
z tajemniczego hangaru na roztrzaskanym samolocie! Umarły motor, jak serce nieżywe.
może uderzyć mocą wskrzeszoną cudownie i
począć żyć na nowo! A szpary, które między
deskami świecą jasnym błękitem nieba, jak
dobre oczy ukochanej istoty, mogą otworzyć
się nocą naścieżaj i przepuścić samolot rozbity. który jak uwięziony ptak tęskni w hangarze za wolnym i bezmiernym błękitem.„
Piękne są opisy w opowiadaniu „We
mgle": widzimy czarne dachy hangarów pły
wające w mlecznej powodzi, jak zaczarowane wyspy. Widzimy blask przyćmiony lamp
sygnałowych, wieże kościołów tumanem przesłonięte i ciemno - zieloną linję wierzchołków
widmowego lasu, jakby odciętego od ziemi i
unosz~ego się w powietrzu„.

Niesamowicie groźna jest opowieść o białym reporterze, którego pojawienie się wróży
śmierć śmiałym

lotnikom, i o czerwonem widmie lecącym na gorejącym samolocie ·około
wyspy Saint Jacques naprzeciw nieulęknio
nych pilotów.
Książka Meissnera zrodzona z najgłęb
radości i smutków duszy lotniczej, z
miłością i przerażeniem zapatrzona w groźne
i piękne niebo, jak śmiały samolot buja nad
ziemią ,,we mgle" taiemniczych dziwów, zło

szych

wrogich i promiennych przeżyć.„
Niejeden Czytelnik, który, choć na chwilę.
oderwać się pragnie od codziennych trosk,
„zacznie rozumieć, że można się zakochać w
tym zawodzie", jak to „zaczął rozumieć" zakochany w lotnictwie Żółkiewski, bohater o·
powiadania „We mgle".

I słyszymy w tej nieziemskiej, bo od ziemi oderwanej książce, całą muzykę wolnego
życia w przestworzach„ całą muzykę lotu ku
lub ku śmierci, warczenie silnika,
słońcu szum ogłuszającj polotu i cichutk,i, tęskny
przyśpiew stalowych linek, rozcinających powietrze„.
Julian Eismond. ·

Czuć tu, w k'ażdem słowie 1 przeżycie głę
bokie. Nic, ani jedno słowo, nie jest literaturą. Cel życia ukazał się w pełni, rozbłysnął.
Mote Morand porzuci go - nie zapomni go
nigdy. Tchnienie śmierci owiało go·, nietylko
podczas długiej, wtasnej choroby. Zetknął
się ze śmiercią ,która jest życiem, ze śmier
cią, szepcącą wieczną tajemnicę.
Dla człowieka Zachodu, jakim

jest Morand, niezawsze zrozumiałym jest ten szept,
ale już go całego przenika ton jego jedyny,
brzmiąca w nim .cichutko melodia nieskończo
nośd. Jest Morandł jak i całe pokolenie jego, w momencie jedynym. Usłyszał głos i
przystanął w coJziennym pędzie życia. Padł
w duszę jego rozkaz. a choć mózg fizyczny
mętnie go jeszcze tłumaczy - wewnętrzny
mus wykonania trwa.
Zjednoczenie - zbliżenie wi~dnącej w sta
rości potęgi Wschodu z ginącą cywilizacją
zach~ią? Jak tego dokonać?
Nie odpowiada na to pytanie „Budda ży
jący". K&iążę azjatyckiego państewka, wiedziony przez płonące serce i rozkaz. wewnę
trzny, by bratnią dłoń wyciągnąć do ginącej
rasy białej - opuści Europę złamany i rozbity. W starym świecie znajdzie dla nauki,
którą mu dać pragnie, zainteresowanie chorobliw~. snobizm duchowości, znużenie doczesnoś cią tak wielkie, że spętało wszelkie
wzloty ku wieczno ś ci. Na wysiłek jego, odpowie hi::terja, reklama, katjerowiczostwo,
zdUJllienie i litość.
W Ameryce, tyle młodszej si0$trze starego świata, znajdzie jakby „wyolbrzymiały
Zachód", pęd materjalizmu, podtrzymany fizyczną siłą, wreszcie prymitywną pogardą dla
człowieka innej rasy, człowieka o ciemnej
skórze. Wróci do ojczyzny, wyzuty z chęci
zewnętrznego działania, o śmierć przedwczesną młodości swojej bogatszy.
Taką jest treść tej dziwnej książki. Wypowiada się w niej - tęsknota autora. To
nie J ali, książę Kar astry, pragnie ratować
ginącą Europę, to on, autor, europejczyk,
który spojrzał na ojczyznę swoją, na Zachód,
oczyma i>rzybysza ze W schodu. Ale przybysza, który światła ze sobą nie przynosi, jeszcze bowiem nie nauczył się wchłaniać go, ani
spoglądać na sprawy ludzkie w jego oświe
tleniu.
Chce wyrazić ździwienie azjaty, dziecięco
naiwne a z prostQty odwiecznej mądrości zro
dzone, wobec naszego pośpiechu gorączko
wego, naszego powierzchownego odczuwa~
nia, naszego, do szczytów dochodzącego inte
lektu a chorej niemocy duchowej. Jakże tu
gmatwanina potworna odbija się w duszy
przedstawiciela rasy prymitywnej jeszcze w
obyczajach, a o wiekowej tradycji obcowania
z przepastnemi tajemnicami istnienia? Ale
na wierne odzwierciadlenie wrażeń wyznawcy Buddy, zbrakło Morand'owi tchu, zbrakło
mu nawet tego training'u mistycznego, nieodzownego, by zrozumieć choćby, ze jest się
w pobliżu tajemnicy, Nie Jali patrzy na Euroty~: patrzy na nią Morand, który wrócił z
podróży na W schód oślepiony wielkością ... ale nie rnziaśniony wiedzą. Widzi inaczej,
niż poprzednio: widzi jak tułacz, który po
długiej wędrówce wrócił do rodzinnego domu. Uderza go .moc szczegółów niedostrzeżonych poprzednio, rażą go one, bolą nawet.
Ale patrzy na nie, jak członek środowiska
tego a nie jak przybysz obcy. I Jali Morand'a reaguje na nędzę mate1·jalną i duchową Europy, psychologją człowieka Wschodu,
obserwowaną przez człowieka Zachodu - a
więc wychodzącego w obserwacji swojej, z
błę.dnych założeń. Wnosi to fałszywe zgrzyty powh~rzchowności, tej właśnie, którą Morand zwalcza. Misja azjatyckiego księcia ni.e
udaje się - bo podjął się jej wykonania„. europejczyk.
Raz zgodziwszy się z iem, że książka Morand' a nie odkrywa nam w postaci bohatera,
istotnych właściwości duszy wschodniej, że
chybia, ilekroć tę tajemną stronę poruszyć
pragnie, że chroma plastyką odzwierciadlenia głębokich przeżyć tej duszy - <:zytać bę
dziemy „Buddę żyjącego"· jednakże z najchwilami z
Vł'iększem zainteresowaniem zachwytem. Jeśli moment ukazani'a się „Doskonałego" księciu Jali, w dekoracji londyń
skiej nocy - czyni pm.wie wrażenie epizodu
jakiegoś filmu - to i ~ ;·i za to najtralniejszej
obserwacji wielkomir, .;iego życia w Europie
i w Ameryce, jaka 1~ r:~ esłychana bujność w
1

apisach,

jakie

mistrzowskie

uwypuklenie

szczegółów, co za zdwniewające porównania,
szczęśliwy dobór kontrastów, lub niesłycha
nie śmiały epitet!

Dwa momenty szczególniej

utkwiły

mi w

pamięci:

Kona młody francuz, jedyny na. świecie
przyjaciel księcia J ali. Lecz w godzinach
przedzgonnej trwogi znieść nie może widoku
ciemnej, nieruchomej postaci, która niezmordowanie czuwa nad nim, która uosabia rezygnację, zgodę na tę śmierć przenikającą buntem i trwogą duszę człowieka białego. „Siostro„ - szepce konający - ,,niech ten czło
wiek stąd wyjdzie. On nie jest przyjacielem
moim„." A drugi raz trwoga młodej dziewczyny, która igrała z miłością azjaty. Zrozu.
mienie powagi, grozy tego uczucia, lęk, który rozbudza poczucie odrębności, sięgającej
do szpiku kości.

--

ani miłość, ani zgon nie zhlizą
Wschodu z Zachodem.?
W chiiiskiej dzielnicy San-Francisco, mło
dy książę, nieznany nikomu i ogołocony z
wszelkich, materjalnych środków, pracuje jak
prosty robotnik, by móc opłacić sobie powrót do ojczyzny. Nikt z rodaków jego nie
wie, g·dzie go losy zagnały. Duma nie pozwala mówić o zawodach. Napróżno ukazywał
mu się Doskonały, napróżno naznaczył go jako następcę swego wobec tych, do których
n.ie dotarła nauka Wyrzeczenia się, Litości i
Wiedzy. W maleńkim warsztacie starego
Chińczyka znajduje ukojenie niedoszły prorok. Powraca na łono duchowej, przestrzennej ojczyzny swojej. Rozwnie, że rezygnacja
jest pokutą najwyższ;ą, posłuszeństwo cnotą
największą. W życiu - a nie w oderwaniu
od życia znajdzie doskonałość.
I znowu wniosek europejczyka, znużone
go walką - a nie buddysty, który walkę
przezwyciężył. Walka i tńumf w walce są wielkością Zachodu. Wielkością Wschodu jest zrozumienie i opanowanie karmicznego następstwa przyczyn i skutków, świado
me przyjęcie rezultatów i jasne dostrzeżenie
przyczyn - wzniesienie się ponad cierpienie
- przez fakt doskonałego przeniknięcia natury cierpienia. W tym momencie równowagi - leży wielkość.
Morand inaczej uzasadnia równowagę,
którą osiągnął Jali, w chwili gdy nagła
śmierc ojca jego, króla Indry U, zmusza go
objąć tron.
Widzimy go po raz ostatni podczas koronacji, w stolicy jego, w świątyni Buddy.
W śród tłumu mnichów i dyg.nitarzy, odrębną
grupę stanowią przedstawiciele państw europejskich. Odsyłam czytelnika do tych kart,
Więc

będących wspaniałem uwieńczeniem pięknej
książki. Język czyni się surowy, twardy,
niemal hieratyczny, bije zeń szczerość i powaga autora, który zrozumiał i odczuł ob-

rzęd.

Ale oto zdanie niepokojące. Taka potę
ga bi'ła od Qlbrzymiego posągu Buddy, taki
spokój ,,w porównaniu da skatowanego ciała Ukrzyżowanego", że delegaci europejscy
cz.uli, jak zginają im się kolana.„
Przeciwstawienie Buddy-postaci Ukrzy-

byli z Azji, ludzie o wielkich niechybnie zamiarach 1 wzniosłych celach, zjawiają się w
ki:ajach europejskich i w Ameryce, niosąc
rasie białej mądrość odwieczną.
nie wystarczał
Czyżby chrześcijanizm
nam? Czy raczej ta migracja, ta chęć podz.ie
lenia się b"gactwami swem:i, złożonemi dotychczas w zamkniętych , . a pilnie strzelonych skarbcach - · ma inne znaczenie?
Może ten niepokój i pokorne przyjmowanie nauki przez rasę, która przez wieki wyż
szą się mniemała od ludzi o ciemnej skórze,
może ta wymiana duchowych wartości, tQ
dowód jedynie, że iści się Wielkie Zjednocxe
nie, że iści się Liga Duchów nad Ligą Naro·
.
dów.
Może w tem właśnie dowód, ie przez
przez wspólnie przelaną
Krzyż cierpienia,
krew. odbywa się już - ponad nami - wielkie misterjum Braterstwa?
Może gorączko'Yo szukające pokolenie.
którego wykwitem i rzecznikiem jest Morand, dojdzie do poznania prawdy, że nie na
Wschodzie, ale wewnątrz duszy własnej szukać należy światła?

(Genewa).

Anna Leo-Rose.
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EUROPA WYSPRZEDAJE SIĘ.
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Bogata Ameryka wywozi rok rocznie z
bogiej Europy szereg najcenniejszych arcy- '.
dziel sztuki. W roku bieżącym do ostatnie- 4
go czasu wydala Ameryka okrągło 50 miljo„
nów złotych na zakupy w Europie obrazów, 1
rzeźb oraz zabytków artystycznych. Do koń
ca roku suma ta wzrośnie jeszcze i osiqgnie
przypuszczalnie w dwójnasób sumę, którq
wydala w roku 1926, która ze swej strony~
tnowu była o 100 procent większa niż w ro·
ku 1925. Widzimy więc, że Europa w coraz
szybszem tempie zaczyna si(f wysprzedawać
ze swoich bogactw artystycznych na rzecz
Ameryki, której upodobania w tej dziedzinie
bynaimniei nie są ;akimś dorobkiewiczowskim rysem. Nawet przeciętny amerykanin
odnosi się dzisiai do dziel sztuki z większym
pietyzmem niż najbardziej kulturalny euro-.
pejczyk. Każde miasto amerykańskie wyty-,
cza sobie trzy cele, do których dąży kosztem
pragnie posiąść
największych nawet oliar:
najlepszy zakład kąpielowy, najlepszą szkolę początkową i 11a j1epsze muzeum„ I dzięki
stawianiu sobie takich celów niektóre muzea
amerykańskie dorównu;ą, a nawet przewyż- '.
szają największe muzea europejskie i to nie
pod względem pieniężnej wartości swych ,
zbiorów, ale przeważnie pod względem wartości artystycznej i naukowe;; Zwraca się ,
tam bowiem uwagę przedewszystkiem na na-'
ukowe przeznaczenie muzeum i bynajmniej .
nie traktuje się muzeów ;ako zbiory osobli- \
wośd, które chce się mieć u siebie za wszelką cenę, bo „nas na to stać". Za słynny
obraz Giovanni Bellini'ego „Santa conversazio.
ne", stanowiący najważnieiszy okaz w an-,
gielskiem muzeum Benson zapłacili amery.;
kanie 24 miljonów złotych we wrześniu r. b.'
Szereg bezcennych arcydzieł za kilkanaście 1
miljonów złotych nabyła córka Henry Forda, '
panna Ethel Ford dla muzeum Clevelandzkiego, które powstaje głównie dzięki jei hoj.i
ności.

PROWOKACJA.

W znanem berlińskiem piśmie ilustrowanem ,,Berliner lllustrierte Zeitung" rozpo„
żowa~ego?
częto druk nowej powieści F. Skowronnek'a
O biedny, udręczony duchu europejczyka, p. t. ~,Heimat, Heimat". Autor tei powieści,
który po raz pierwszy zadumałeś się nad nę które; akcja rozgrywa sią na pograniczu poldzą własną i widzisz tylko Krzyż, a wznieść
sko-niemieckiem na Pomorzu, pozwala sobie
się jeszcze nie możesz ponad ból Krzyża, któ
na stek oszczerstw i insynuacyj T>Od adresem
ry nie rozumiesz, że Krzyż jest drogą-a nie Polski i w jaknajgorszem świetle maluje po„
końcem drogi!
siacie polskie w tej powieści. Władze polskie
W tem to bolesnem zgięciu kolan chrze- zmuszone byly kilka numerów tego tygodnika skonfiskować ze względu na odcinek pościjanina przed Buddą, jako wyobrazicielem
Niebytu, leży tra~!~ niedoli naszej r źródło wieściowy. Obecnie egzemplarze „B. I. Z."
przeznaczone do sprzedaży w Polsce ukazują
nieporozumienia w schodu z Zachodem!
Ponieważ jednak posię bez tej powieści.
W wywiadzie, który przytoczyłam na po- wieść Ja drukowana jest w dalszym ciągu
czątkit, Morand zwierza się, że pragnie koić
w tern piśmie, które szeroko rozchodzi się
i wyzw:ilać - ale że „sam ani wyzwolonym, w Niemczech, a także i w innych państwach
.
ani ukojonym nie jest".
należaloby domagać się od rządu naszego,
Zai.ste - nie jest nim. Ale ku temu wy~ aby wstrzyma! dla niego debit w Polsce.
zwoleniu i ukojeniu dąży, wsparty dwiema Mamy tein· większe prawo domagać się tego,
siłami, które wspomagają go od początku ponieważ w stosunku do nasze; prasy nigdy
pracy, a są niemi : współczucie i dążność do nie spotkaliśmy się ze specjalną kurtuazją ze
zie~rn::zenia. A jako wyraziciel tych s.ił, jest
strony zagranicy i że szowinizm tępić należy
Morand przedstawicielem dążności pokole- · z calą bezwzględnością na każdym kroku.
nia, któr.e skroś rozbicia i rozterki wyczuwa Należy się przeto spodziewać, że bląd ten
jednak właściwą dyrektywę, choć rzuca się będzie w najbliższym czasie naprawiony.
jeszcze gwałtownie ku tej, lub owej drodze,
wierząc. że ona właśnie wiedzie do celu.
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Złote

dni w Pradze

szklany bełkot dzwonów i wtedy drga sę'dzi
OczywiśGie zamało czterech dni gościny
w Pradze (z okazji czterdziestolecia Klubu, wa brew wspolllllień. wtedy rozplata. się koPolskiego) i dlatego zbieram tylko oktuszyu- ronkowym szalem gotycka katedra św. Wiki wrażeń . tylko strzępki spostrzeżeń. Mam ta. Zamiera głos w gą,l'dłach ulic21ek, napeł
lednak pełne oczy uroków tego miasta, a już nionych namiętnością średniowiecza, jak
nazawsze zamieszka w mojej pamięci serde- czaq1ą, zakrzepłą kTwią. W Złotej Uliczct:
warują pod murem zamkowym małe domki
czność jego mieszkańców. Podeszła ona ku
mnie bliską mową i rozwartemi ramionami. alchemistów. $pią j1Jż pod niiskiem. sklepieniem nieprzespane u.oce czarcich zmów, da· Miała złoty uśmiech i szczodrość słów dla na
chy,, jak powieki opadły na wygasły żar źre.
szej dziejowej wartości. Wiązały się tak
nic, a przez wysokie kominy uleciał sin_ym
czucia braterskie w błękicie słowiańskie
dymem majak o kamieniu filozoficznym. Poźrenic. Praga wyścieliła się sercom swoich
~hylam.y czoła w ni'.Skich framugach drzwi i
gości nkzem kobierzec pod stopy oblubień
trzeźwą my&lą chłodzimy gorączkę minioneców.
l
szaleństwa. Nasz litościwy uśmiech godzi
A były właśnie złote dni jesieni nad zło go
w swąd kuchenęk, w wizję oparów,
zwysoka
tą Pragą. Przysunęły się bliziutko wzgórza
wsiąkały w kędzierzawe brody miktól'e
liście.
złote
miasto
na
i ~e stoków prószą
strzów alchemii.
Ciężkie fale Wełtawy są jak ciemne oksydowane srebro, a patyna dachów staromiejJak ptaki spadamy z Hradczynu w gwar
skich czołga się pod błękitem nieba niby ol- nowego miasta. Vaclavskie Namesti WZllOSl
brzymie, święte skarabeusze. A wtedy wi- się szeroką piersią ku po·tnnikowi $w. W acła
dzę święty podziw w oczach moich czeskich
wa. Reklamy drżą wielobarwnymi pacforprzyjaciół, widzę, jak każde ich słowo całuje
kami świateł, przechwala się rozwarty blask
wysoki próg tradycji._ Ręce, wskazujące witryn, tramwaje prą w ciżbę twardymi kaHradczyn, piszą zygzak linii na horyzoncie, dłubami, a oczy samochodów jarzą się poramiona zdają się podpierać stary mur, któ. śpiechem. Na śliz&awit:y aiSfaltów płynie nary wżarł się w spad wzgórza ii dźwiga ciężar miętność dnia dzisiejszego. Może gdzieś na
pracowitych wieków.
uboczu, spędzony z głównych traktów, potyka się ktoś o kamienie filozo.ficzne, ale tu
Łuki starych bram oddychają błękitem po
wietrza, a Most Karola staje się modlitewną niema czasu na wyniosłe maniac\wa, tu robi
się już złoto w wielkich tyglach handlu i prze
fugą, graną wśród pokłonów dla kamiennych
mysłu, a we wspaniałych gmachach bankoświętych. Na ciemnem tle Wełtawy złoty
Chrystus płynie w górę rękami ku półkolu wych szeleści papier banknotów i walorów
hebrajskich zgłosek, a święty Jan Nepomu- niczem liście drzew w starych parka.eh.
cen wybacza wiecznotrwałem miłosierdziem
Mijamy, niby już wszystko wiedząc~ wrzachłodnym falom rzeki i zaciekłości zbrodniwę współczesności. Mamy dla niej obliczoczych ramion.
ny szacunek, bez moZn.ości obliczenia jej oStaromiejski ratusz z czujnem okiem ze- gromu. Mówimy: praca, a oddech tego sło~
gara, mierzącego czas marszem apostołów i wa jes.t za krótki i dźwięk jego aż nadto sła
niestrudzonem hetmaństwem śmierci - cho-· by. Praca maluje bowiem zawsze jeszcze
wa w szumiącem wnętrzu tysiące opowieści tylko szarą brózdę pługa i dlatego słowo to
i pamiątek. Mówi nam o tern czcigodny nasz stało się dziś anachronizmem. Trzebaby wyprzewodnik, znakomity pisarz p. Stehlik- myśleć iakąś burzę zgłosek. któ,z-eby rozszar·
Cenkow. Każda sala stwierdza swoją dziejo pały powietrze niby warkot motoru,
wą żywotność i swój styl. Ku zdobnym fe· Tymczasem jednak prycha motor samos tonom belkowań pnie się wzrok, a wielobierze łuki serpentyn i sunie gładko
chodu.
mowne obrazy Brożika znaczą etapy historji.
górę, mija stare przedmieścia obrosłe
pod
Oto na zczerniałe oblicze Hussa pada krwn.pomierzwio
wy odblask kardynalskiej purpury, oto słusz mchem legend, przypada do stóp szmateczką
powiewa
skalnych,
złogów
nych
ny gniew ludu tłoczy w mgłę okna cesarwinnic.
skicb namiestników. Okute drzwi gotyku, dymu w stroiię will i terasowatych
czer·
albo
złoto-rudo,
się
kędzierzawią
Lasy
intarsjowane podwoje renesansu otwierają
wymurowaswoje
ma
Rzeka
jedliną.
się
nią
się niby karty ksiąg. Dziwimy się niezagasłej
barwie przeszłości. Aż nagle w szerokim ne brzegi i codzienny kierunek fal. I już wysoko pod rzęsami słońca. okrągłe baszty Karlwnęku drzwi wybucha wszystkimi kolorami
okrzyk sławy i nisko czoł~ają się wieńce u stei.nu okryły się śpiczastymi kapelusikami
stóp Nieznanego żołnierza. Jest to niby dachów. Zębaty mór patrzy wąskie.mi szpareczkami strzelnic.
wspaniały inicjał na nowej karcie dziejów,
które się piszą pośpiesznym rytmem pracy,
Odnowiono, wygłaskano stary zamek, jakambicji i świadomych dążeń.
by dopiei·o wczoraj się narodził. Sumiennie
W ciche południe, gdy tiul mgły jeszcze starto z niego szadź wieków i trzeba już ·tylko wierzyć na słowo, że tu królował, a mą
się tka nad miastem, a wilgotny chłód legł
rządził Karol IV, „Ojciec Czech". Dodrze
pastare
liczymy
liściach,
nisko na opadłych
piero w lśniącej kamieniami kaplkzce świę
łace Lobkowitzów, Nostitzów, Choteków,
Kinskich. Cieszymy się wytwornością rysun- tej Katarzyny i w skarbcu, dopiero w obję
ku czeskiego baroku, który jakoś tu nie u- ciach grubych murów wieży więziennej opa,..
nowuje nas lęk przeszłości i ten dziwny szept
brósł w gruzły, bulwy i zawijasy, jakoś się tu
czasu, który .trwa w starych murach,
wykreślił czysto i wyraźnie z odrobiną zaledwie kokieterji, spokrewniającej się tylko
A potem prowadzą nas jeszcze do studni,
zdaleka z wersalskim obyczajem. Pałace abyśmy spojrzeli w jej stęchłą głąb. Szukamagnatów, ,którzy usłużnemi oczyma biegli , my elektryczną latarką małego lusterka wow stronę Wiednia, a których pycha stawała dy na dnie. Wielkie koło, deptane nogami
na baczność przed habsburskimi znakami, towarzyszących nam młodych awanturnt~
zajęły dziś legacje obcych państw, zajął Soków, obraca się, . posłusznie skrzyp.1iąc i wiakół i władze czesko-słowackie. Różdżka
jak należy, idzie na dno. Jakiż podziw
dro,
czarodziejska historii zmieniła treść tych pa.- budzi się w nas dla koła, które sztywno ołaców 1 zostawiając zewnętrzny sztafaż ku O?J•
się wokół swojej osi! Wielkie koło dobie miasta. W krętych uliczkach zastygła braca
myślimy ną.iwnie. Symbol? Przenośnia? Czy
cisza, a pod jej gładkiem czołem przechowunaszego pojmowania?
je się głęboki sens tego, co się tu stało tak . ułomność
nagle i tak, mimo oczekiwań - nieoczekiPo wysO'kich stopniach dtwigamy się zno
wanie.
wu na boży dzień. Czerwone rzęsy słońca
już spłowiały, a na balkonikach zamku pełga
Idziemy do pałacu W a.llensteina. Oh siny zmierzch. Któraż to z żon wielkiego
dzień jest jasny, a w loggii błękitnieją i rupatrzy przez koronkę matowych szyb
króla
mienią się stare freski, ale nam właśnie jawi
naszego odejścia?
pośpiech
na
aktórą
gwiazda,
i
nocy
jedwab
się czarny
strolog długo a bezskutecznie szukał na niePra~a, w listopadzie.
bie. Rozległe ramiona pałacu wyciągają się
gestem za9orczei potęgi. Ileż to chciałby oHerminją Naglerowa.
bjąć, ile zagarnąć genjalne plany kondotiera 1
I dokąd to chciał sięgnąć czub wieży, mierzą
cy w zamieć gwiazd? Tymczasem w mroku ••••••••••u•••••••••••~•••
sal tylko resztki wspomnień, tylko wyblakły
PAMIĘTNIK ZJAZDU HISTORYKóW.
ślad krwi na kobiercu, który daleko w zamku chebskim owinął trupa wielkiego czło
Polskie Towarzystwo Historyczne w wywieka. Ciekawość depce nieoględnie po pod- konaniu uchwał IV. Zjaidu Historyków Pol~
ściółce spełzłego sentymentalizmu, a dzień · skich w f>oznaniu 1925 r. wydało obecnie japo dniu umniejsza się cień czyjegoś bytowa- ko drugi tom Pamiętnika Zjazdu protokóty
nia. Zostaje chłodna akuratność muzealnego w opracowaniu sekretarza Zjazdu i Towarzy
inwentarza.
stwa D-ra Kazimierza Tyszkowskiego. Tom
Gdy szary kadłub zmroku wciska się w ten oprócz protokółów zarówno posiedzel\
ciasne uliczki Malej Strany, o oddech miasta plenarnych jak i sekcyjnych, zawiera kronipnie się sinym kurzem wieczoru ku Hradczy- kę prac komitetu i uroczystości Z'\Viązanych
nowi, w dole rozsypuje się nad Pragą miraż ze Ziazdem i kilka referatów wygłoszonych
a nie drukowanych poprzednio. Zamyka
świateł i zda się, że to czarne niebo, szalone
od zawjeruchy gwiazd, opadło ni~ko do na- rzecz całą bibljografja i splis uczestników.
szych nóg. Dzwony wszystkich kościołów Wszyscy członkowie Zjazdu otrzymują protokóły bezpłatnie, dla innych cena wynosi
grają lekkim rytmem a mrugające światła pozł. 16.dejmują dźwięki i kolebią je w tysiącach pło
myków. W chropawą pierś murów uderza

Teatr }\am~ra1ny
. w bod:z:i
„Azais" L. Veru.euil'a
(przed1Stawienie inauguracyjne).
Założenie drugiej sceny w mieście, które
ma utrwaloną tradycję kryzysów teatralnych
i bankrutujących dyrektorów, jest poczynaniem tak śmiałem, że na pierwszy rzut oka
wydaje się nawet samobójczem. Życie jednak może zadać kłam tej obawie i udowodnić, ż;e dyr. GOTczyński okazał się nietylko
dalekim od nieprzezOTnej lekkomyślności, ale
wprost przeciwnie, wybitnie rozumnie i trzet
wo przewidującym. Być może właśnie, że
prowokacja publiczności, zawarta w otwarciu drugiej sceny, okaże się najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na obojętność, ja„
ką wobec teatru manifestują szerokie sfery
publiczności łódzkiej, przesyconej i znudzonej kinematografem, a potrzebującej rozrywki kulturalnej. Skoro dyr. Gorczyński zdecyd0wał się mężnie wyzwać życie do rozwią
zania tego zapytania, a w dodatku znalazł 1okal, nadający s:ię do urządzenia teatrzyku intymneg0 ~ to reszta współczynników jego
rachuby nastręczała się sama przez się, bo i
dostateczny, a zawsze w części tylko zatrudniony personel artystyczny, i pełnych tłu
miqnej z musu aktywności reżyserów, i stoją
ce~b na wysokości zadania artystę-dekorato
ra i wreszcie zespół techniczny ma w swojej
dyspozycji. Pozostaje repertuar. Ten jednak, zwłaszcza wobec intencji wzmożonego
uprawiania repertuaru wielkiego na deskach
Teatru Miejskiego, nie będzie również nastręczał trudności nadmiernych, bo i w danym i w bieżącym dorobku światowym są utwory, szczególniej właśnie, lub tylko nawet
nadające się na małą scenę i dla małej widownL Są i bardzo poważne, które rtie znoszą
dużej ramy scenicznej i rezonansu wielkiej
wi.downi, i lekkie, których subtelność i finezja na dużej scenie giną, lub cogOTsza nabierają cech trywialności. I tak się zdaje, że
Dyrekcja, która do nowego dzieła przystępu
je bez wyrainie określonego programu czy
to literackiego, czy eksperymentalnego, z
pewnością nie popełni omyłki w doborze
sztuk, jeżeli wybierać będzie takie właśnie,
których ko:istrukcja artystyczna dla małej
sceny i widowni szczególniej je predestynuje.
Jak są obrazy, które nie znoszą dużych ram,
bo giną pod ich ciężarem, tak są także i dramaty, komedje i farsy nawet, których głęb
szy sens, lub wdzięk, lub dowcip uwypuklają
się tyiko, gdy są widziane zbliska.

zbliska stwarza także
poziom wymagań w stoartystów. Bo z gry, obserwowanej jak gdyby przez powiększające
szkło, najdrobniejszy nawet szczegół nie
uchodzi uwagi widza.
Ale to widzenie

szcze~ólniej wysoki
sunku do reżyserii i

Pod tym względem przedstawieriie inauguracyjne Łódzkiego Teatru Kameraln.ego,
na które wybrano nader dowcipną i zręczną
uAzais",
groteskową Verneuil'a
komedję
(omawianą już na łamach „:Prawdy" przez
recenzenta warszaws!dego} ~ usprawiedliwia jaknajlepsze oczekiwania. Gość warszawski, p. Junosza-Stępowski, hojną dłonią
klejnoty swego bogatego _ i
rozsypywał
wszechstr~nnego talentu i pełnego inteligen.:.
cji i pomysłowości humoru, z powodzeniem
uzupełniając autora w wyposażeniu postaci
głównej mnogiemi subtelnemi szczególikami.
Wszyscy wykonawcy pozostałych ról w zudając
pełności stali na wysokości zadania,
kreacje żywe, przemyślane, pozbawione szarży i jaskrawych akcentów, o które tak było
łatwo. P. Relewicz-Ziembińska z wdziękiem
i umiarem oddała dreszcze i rezygnację wieku niebezpiecznego, zręcznie pokrywając niedociągnięcia rysunku tej najsłabszej postaci
baronowej. P. Dziewońska bardzo szczęśli
wie uchwyciła mieszaninę trzpiotowatości
z lirycznym sentymentem paryskiego dziewnie pozostawiła żadnej
czątka. przyczem
wątpliwości co do tego, iż liryzm jest u niej
treścią, a trzpiotowatość formą. P. Grywiń
ska w epizodycznej i:ólce miała doskonałą
linję i dobrze temperowaną werwę. Zawsze
niezawodny Znicz nie zawiódł i tym razem,
operując, jak zwykle, środkami najdyskretniejszymi. Pp. Krotke i Krzemiński wywią
zali się ze swych ról zupełnie zadowalająco.

A już szczególną zasługą reżysera, p. A.
Kwiatkowskiego, było obok dobrego tempa
należyte dostosowanie całego wykonania do
niezwykle małych rozmiarów scenki. Ai.
dziw, że przyzwyczajeni do o tyle większej
secny Teatru Miejskiego artyści tak dobrze
się z tą wielką trudnością zdołali uporać.
Jakkolwiek „Azais" nie należy do typu
sztuk, wymagających koniecznie małej sceny, niemniej jednak komedja ta z całą pewnością bardzo na tem. zyskała, bo nabrała kolorytu, którego na większej scenie napewno
nie byłaby miała. To też tam byłaby farsą
bez zastrzeżeń.

TOWARZYSTWO BIBLOFILóW W LODZI.
Przed niedawnym czasem powstała nowa
kulturalna placówka - Towarzystwo Biblofilów w :Łodzi. Celem tej placówki jest po·
dnoszenie zamiłowania do książki i podnoszQ
nie kultury samej książki. W gronie założy
cieli towarzystwa znajdują się ludzie, którzy,:
potrafią pchnąć na właściwe tory jego działalność. A tą działalnością w pierwszym rzę
dzie prow!nna być troska o należyte utrzymanie istniejących w Łodzi księgozbiorów i bibljotek prywatnych i dalszy ich rozwój araz:
·
powstawanie ąowych.
W murach Łodzi, a ściślej mówiąc w sza4
fach i szufladach bibljotecznych niektórych
rodów przemysłowych tego miasta znaleźć
można nieraz prawdziwe ;,białe kruki" w po~
staci przepięknych druków, rzadkich unika_:
tów wydawniczych, artystycznych opraw itp.
Rzeczy te ciezawsz.e otaczane są należytą opieką, chociażby dlatego, że ob.ecni właści
ciele niewiele wiedzą o ich istnieniu i nie
przywiązują do nich większej wagi.
Skrzętne starania Towarzystwa Bibloli-·
łów mogą w tych warunkach przyczynić się'
do ujawnienia obfitych skarbów z tej dziedzi.
ny, otoczenia ich należytą opieką, a tern samem do wzbogacenia kulturalnych i artystycznych skarbów narodu polskiego.
Pier:wszym krokiem Towarzystwa Biblofi. ,
Iów było wydanie zbioru ekslibrisów obejmu.
jącego artystyczne reprodukcje ekslibrisów
szeregu biblofilów łódzkkh, kompozycji arty .
sty łódzkiego Karola Hillera. WJdawnictwo
to zasługuje na to, aby jaknajgąręcej polecić
je polskim biblofilom. Znajdą oni w ekslibri•,
sach ·Hillera szereg zdumiewających óryginalnością artystycznych koncepcji, rozwiązu 1
jących zagadnienie ozdobienia wartościowej
i cennej książki.
„Ekslibrisy Karola Hillera" ukazały się-
nakładem Towarzystwa Biblofilów łódzldch. !
Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolf
fa w Lodzi.
1
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W LITERATURZE NIEMIECKIEJ.

UPTON SINCLAIR - „Petroleum". Roman, Au·
toris. Uebersetzung aus dem Amerikanischen von
Hermynia zur Miihlen. 1-15 Tausend. 1928. Melik-Verlag. Berlin W. 50. Str. 640.
Jest to VIII tom :i.Morowego wydania dziet Sin·
claira. Autor jest - jak wiadomo - socjalistą i
począwszy od swego „Trzęsawiska" prowadzi nieu•
1
błagany bój przeciw amerykańskiemu ka.pitalizmowi.
,,Petroleum" idzie po tej samej linji i walczy z wielkim przemysłem naftowym. Dzieło - mi~jscami skonfiskowano w stanie Massachusetts. Sinclair. za•
kwestjonowane miejsca, przedrukował listkiem figowym i sam po ulicach Bostonu rozsprzedawał ksią.·'
tkę. P·o amerY'ka:ó.sku,
ARNOLD BENNETT - „Theater". Roman. Au·
toryzowany przekład z angielskiego Karola Federna.
Str. 320.
HERBERT WILD - ,,Der schlummernde Riese••.
Roma.n. Przekład z francuskiego. Pawła Baudiscba.
Str. 320.
HERMAN M.ELVILLE - ,,Moby Dicg". Roma.11
,Z amerykańskiego przerobił i przełożył Wilhehn
Striiver. Str. 302.
JOSEF HERGESHEIMER - „TIUilpico". Roman.
Pn:ekład z amerykańskiego Pawła Baudischa. Przed·
mowa łJ, G. &:heffauęra. Str. 324,
„Jenseits''• Romaii..
JOHN GALSVORTHY Przekład z angielskiego Herminji zur Miihlen. Stro.
nic 318.
Powy:i;szych pięć romansów należy do wydawnii:•
twa „Romane der Welt". Co piątek pojawia się tom,
z reguły stojący na literackiej wysoko8ci, w znakomitym przekładzie i pięknie oprawny, a kosztuje 2.85
Mk Na stosunki niemieckie jest to cena bardzo
niska, jakby u nas 2.85 zł. Redaguje wydawnictwo
Tomasz Mann, a do niedawna i tragicznie zgasły amerykańsko-niemiecki literat Herman Jerzy Schef·
fauer. Nazwiska te, a zwłaszcza Manna, są już programem i rękojmią wysokiej wartości artystycznej.
Jak z nazwisk poszczególnych autorów wynika dbają wyda:wcy o dobry materjał literacki, aczkolwiek
romanse 9ego mają zawsze notę upragnionej dziś sensacji i egzot~zmu. Matetjał czerpią ze wszystki.cb literatur, a z szczeg,ólnem zamiłowaniem z Ameryki,
która zaczyna od pewnego czasu bardzo intensywnie
produkty niełylko
świata
importować do sta~ego
swego przemyshi, ale i ducha. Rzeczy powyższe są
.
prawdziwie interesujące.
„Romane der Welt" wydaje budzo ruchliiwy
nakład v-0n Th. Knaur Nachf. - Berlin W. 50.
(Dr. S. Gb.}
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Widownia nowego teatrzyku robi wraże·
nie estetycznie przyjemne, jest .akustyczna,
widna i ciepła (aż za ciepła nawet!). Dojazd
windą nie stanowi wady, zwłaszcza że przypomina „Studio" paryskie. Natomiast fatalne urządzenie szatni stanowczo jest wadą,
i to wielką, bo utrudnia zarówno. wejście,
jak zwłaszcza wyjście z teatru. Jeżeli frekwenc}a, jakiej życzymy Teatrowi Kameralnemu, dopisze, to niedomaganie to nie prze·
stanie być dokuczliwe, dopóki gruntownie nie
zostanie usunięte.
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ŚIEŻĄCE. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE . i KRONIKA
J

Pożyczka
Pisma rządowe, które zawartą przez rząd
nieraz w sposób równie
wyrainie demaw
jak
bezkrytyczny,
,,
. .sposób
.
'
;gog1czny p1sze o rue1 częsc prasy opozycy1'nej1 usiłują teraz wmówić w swoich czytelników, że ustawowa stabilizacja złotego oznaczać musi definitywną i absolutną stabilizację wszystkich cen. Stawianie kwesji :w ten
sposób nie jes~ oczywiście niczem innem jak
niesłychanem upraszczaniem sobie nader
skomplikowanych zagadnień gospodarczych.
Stabilizacja waluty jest bowiem niezawodnie
nieodzownym warunkiem wszelkiej stabiliza
cji cen. Jednak identyfikować jedno z drugiem byłoby rzeczą równie błędną jak niebez
pieczną, jak o tern świadczą doświadczenia
zarówno zagraniczne jak nasze własne.
Wystarczy przecież w szeregu krajów,
które już parę lat temu przeprowadziły u siebie formalną lub faktyczną stabilizację waluty, - j~ np. w Niemczech, Austrji, Czeporównać dzisiejszy poziom
chosłowacji cen z tym, jaki istniał w okresie wprowadzenia stabilizacji, aby się 'przekonać, że wszę
dzie poziom ten bardzo znacznie się podniósł.
U na:s w okresie pierwszej stabilizacji złote
go, t. j. od początku r. 1924 do połowy roku
1925, byliśmy świadkami zupełnie analogicznego zjawiska. Rok bieżący 1927 wykazuie
wprawdzie względnie największą stałość cen
za cały czas od początku niepodległości naszego państwa, jednak i teraz o całkowitej
stałości mówić niepodobna. Aczkolwiek waluta nasza przeszło od roku uległa wahaniom
tylko minimalnym, i to raczej w kierunku
zwyżkowym, ogólny miesięczny wskaźnik
cen hurtowych miał jednak wyraźną tendencję powolnego wzrostu. Wynosił on bowiem,
biorąc za 100 poziom z pierwszego półrocza
r. 1925:
w sierpniu r. 1926
137.6
w styczniu r. 1927
142.7
w sierpniu r. 1927
151.4
pożyczkę omawiają

.

.

Wzrost za okres roczny wyniósł zatem w
10 proc., a .tłumaczy się on po
prostu tern, że gdy kurs złotego w połowie
r. ub. wreszcie się ustalił na nowym poziomie, to jednak ceny krajowe mogły do ·tego
nowego poziomu dopiero z biegiem czasu się
dostosować. Wiadomo przecież, że ten proces wyrównywania się wewnętrznej siły nabywczej waluty z jej zmienioną wartością
zewnętrzną - a przecież o nic innego w danym wypadku nie chodzi - odbywa się z reguły ze znacznem opóźnieniem. Przytem pomimo stabilizacji, jaką wykazują najśwież
sze (tygo.dni~we) w~kaźniki .cen ~ż ~o koń
ca pozaz1ermka - me mamy wrazema, żeby
ten wyżej wzmiankowany proces · można
już było uważać za całkowicie ukończony.
Wiadomo przecież, że na skutek presji, wywieranej przez rząd, czasem nawet. bez żad
nego .ustawowego upoważnienia, w niektórych ważnych gałęziach wytwórczośći (wę
giel, cukier) ceny nie są jeszcze wynikiem
swobodnego kształtowania się czynników
gospodarczych, lecz utrzymują się na po,ziomie, który niezawsze zapewnia opłacalność
produkcji. Rze~z pros.t a, że · taki stan rzeczy,
zasadniczo nienormalny1 nie może trwać wie·
·
cznie.
Gdy więc już choćby z tego w zględu ~bee
nej stabilizacji cen niepodobna jest uznać za
definitywną, należy ponadto liczyć się z .faktem, że, w związku z zawarciem i przeprowadzeniem operacji pożyczkowej, powsta1e
cały szereg nowych czynników1 k,tóre na dal
sze kształtowanie się cen w kierunku zwyż'
·
kowym oddziałać mogą.
przybliżeniu

0

W śród tychże czynników sprawa obiegu

pieniężnego szczególną gra rolę. Obieg ten
w okresie od połowy r. z. zwiększył się bardzo znacznię, głó.wnie na skutek silnego i nie
mal nieustannego dopływu walut do instytu-

cji emisyjnej, i, pomimo; redukcji emisji niepokrytych biletów t. zw. zdawkowych, jest
dziś w całości mniej więcej o 50 proc. wyż
szym niż w okresie zał.amania się złotego w
lecie r. 1925, a przeszło o 30 proc. wyższym
niż w okresie ustalenia się złotego na obecnym pozicmie w lecie r. 1926.
Coprawada ten wzrost obiegu kompensoNany jest w całości przez spadek siły nabyw
czej waluty, jaki w tym samym czasie nastą
pił, a także przez wzmożenie tętna naszego
życia gospodarczego. wzrost ten miał więc
niewątpliwje swoje uzasadnienie gospodarcze, a stwierdzić jednocześnie trzeba, że pomimo niego, w przeliczeniu na głowę ludności, mamy ciągle jeszcze bodaj najniższy obieg w całej Europie. Jednak ten stan rzeczy ulegnie obecnie zmianie. · Już samo zu-

I
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żytkowanie wpływów z pożyczki według
przepisów planu stabilizacyjnego zwiększy
obieg biletów Banku Polskiego au~omatyczµie
o jakie 200 do 300 miljonów złotych. czyli o
kwotę, jak na nasze stosqnki niezmiernie poważną, a to niezależnie od przewidzianej czę
ściowej konwersji biletów zdawkowych na
bilety bankowe. Teoretyczna zaś zdolnqść
emisyjna Banku Polskiego, pomimo obostrzonych nowych przepisów pokrycia, wzrośnie
od razu przeszło o miljard złotych i wzrastać
będzie nadal, jak, w miarę oczekiwanego realizowania dalszych kredytów zagr!nicz.
nych trwać będzie dopływ walut do instytu·· , ·
cji emisyjnej.
Można z pewnością jaknajwymowniej i
jaknajsłuszniej bronić tezy, że dzisiejszy nasz
obieg, nawet po zwiększeniu go o 200 czy 300
miljonów, nie będzie jeszcze ąostateczny,
gdyż nie będzie w sposób prawidłowy pokrywał normalnego zapotrzebowania kredyto e
go ze strony życia gospodarczego. Jed k
nikt, kto uprzytomni sobie wagę przytoczonych .cyfr, nie będzie chyba mógł zaprzeczyć,
że wyzyskiwanie przez Bank Polski jego lak.
tycznej zdolności emisyjnej będzie musiało
być stosowane w sposób nader oględny, gdy2
nagłe wtłoczenie do naszych obrotów gospodarczych kwoty paruset czy kilkuset mil}onów nowych znaków pieniężnych, bez jednoczesnego odpowiedniego zwiększenia produk
cji1 musiałoby w naszych stosunkach gospodarczych spowodować perturbacje, niezmiernie daleko sięgające i niezmiernie poważne.
Być może i jest nawet prawdopodobnem,
że co do praktyczneg0 wykony wania wskazanej zasady oględności zdania będą bardzo
się rozchodzić, jednak zasada jako taka nie
może i nie powinna być kwestjonowanzt.
Trzeba bowiem sobie należycie uprzytomnić,
że mnożenie znaków pieniężnych nie jest zupełnie identycznem z niezbędnem tworzeniem nowych kapitałów i niema z niem na:_
wet nic wspólnego.
Przypis~jąc do wpływu polityki finansowej na kształtowanie się cen kapitalne zn!lczenie, i zdając sobie sprawę, że polityka ta
będzie z konieczności w nadchodzącym nowym okresie naszej ewolucji gospoda!"czej
przedmiot~m bardzo gorących dyskusyj we
wszystkich sferach zainteresowanych, nie
należy jednak nie doceniać i innych jeszcz~
momentów, które tu w rachubę wchodzić
będą. Według wszelkiego prawdopodobień
stwa wchodzimy obecnie w fazę wzmożonej
konjunktury na naszym rynku wewnętrznym.
Fazy takie znamionuje również z reguły
zwyżkowa tend~ncja cen. I u nas z podobnem zjawiskiem liczyć się trzeba. Jednak i
w tym wypadku jesteśmy zdania, że wyzyskiwanie tej konjunktury przez producentów
powinno być również oględnem w tym sensie, że konjunktura ta stać się winna raczej
~onjunktórą ilości niż cen. Inną bowiem rzeczą jest podnoszenie cen tam, gdzie orie dziś
są sztucznie obniżone i gdzie wytwórczo~ć
na skutek tego pracuje ze stratą, inną zaś podnoszenie cen tylko na skutek wzmocnionego popytu. Tego rodzaju polityka miałaby
tern mniej uzasadnienia, że sam fakt zwięk
~zenia wyjwórczości obniża przecież jej koszta1 a w tym samym kierunku oddziaływać
też będzie oczekiwane potanienie stopy pieniężnej, Pamiętać zaś trzeba jeszcze, że podnoszenie się da1sze poziomu naszych cen
złotych łatwo może zachwiać dzisiejszym sto
sunkiem cen w Polsce do cen zagranicznych
i bilans handlowy nasz uczynić . stale wybitnie
ujemnym. Zbytecznem byłoby chyba wykazywać, że wyrównywanie takiego bilansu
przez coraz to nowe pożyczki zagraniczne
byłoby polityką w wysokim stopniu zdrożną.
Uwagi powyższe nie odnoszą się tylko do
W „Robotniku", który
sfery wytwórców.
w tym wypadku uznał jednak celowość pożyczki zagranicznej, padło niedawno hasło,
że w oczekiwanej w związku z tą pożyczką
poprawie ogólnej sytuacji gospodarczej klasa
robotnicza powinna mieć jaknajwiększy u.
dział i że dlatego fakt zawarcia pożyczki winien stać się dla niej punktem wyjścia walki
o podniesienie płac realnych. Płace te z pewnością nie mogą być dziś uważane za wystarczające ani pod kątem widzenia społecz
nym, ani także gospodarczym. Jednak rzucanie hasła podniesienia tych płac bezzwłocz
nie teraz , kiedy pożyczka została zaledwie
podpisana. jest robotą niezmiernie lokkomyśl
ną i niebezpieczną. I dla klasy robotniczęj
ważnem jest przedewszystkiem, żeby możli
wie wielka liczba poszukujących pracę, fą
istotnie znalazła i korzystać z niej mogła
przez pełny tydzień robotniczy. Postulat po-

dniesienia płac realnych odłożyć trzeba przy.
najmniej do czasu pewnego skonsolidowania
się dzisiejszej nowej ·sytuacji.
Pożyczka stabilizacyjna, pomimo pewnych jej stron ujemnych jest i powinna niezawodnie stać się dla Polski wie~iem dqbrodziejstwem. Jednak, aby to dobrodziejstwo
w pełni się uwydatniło, zaś związane z nią
niebezpieczeństwa według możności były uchylone, muszą wszyscy w Polsce nauczyć
się cierpliwości i nie spodziewać się tego
wszystkiego, czego po pożyczce oczekują, od
razu.
Edward Rose.

ZMIANA STATUTU BANKU POLSKIEGO.
Ogło~zony w dniu 13 października r. b.
p1an stabflizacyjny stwierdza, że Bank Polski podejmie pewne kroki w celu nadania
złotemu trwałej stabilizacji. Niektóre z tych
kroków wymagają wp;owadzenia całego szeregu zmian do statutu Banku Polskiego jako
to: zwiększenia kapitału zakładowego, umożliwienia sprzedaży lub zastawu weksli, wyboru cudzo,emca na członka Rady Banku,
zmiany wymagań, dotyczących pokrycia.
. Czyniąc temu zadość, Walne Ze~ra11~
Akcjonariuszów Banku Polskiego w dnm 5 b.
m. powzięło uchwałę, dotyczącą zmian statutu Banku. Uchwała ta polega na wprowadze
niu do statutu Banku Polskiego zamierzet\,
przewidzianych w planie stabilizacyjnym, oraz innych zmian merytorycznych, które oka
zały się potrzebne w wyniku zmienionych
warunków gospodarczych, jak również zmian
natury redakcyjnej i stylistycznej, uzgodniających poszczególne artykuły statutu z wpro
wadzonemi zmianami merytorycznemi.
Do ważniejszych zmian natury merytorycznej należą:
1) Powiększerue kapitału zakładowego do
zł. 150 milj. P-0większenie to było już faktycznie zdecydowane w II połowie r. ub. Z tej
ówczesnem rrze.prowadzemu
racji przy
zmian statutu w art. 4 zosta ustalony uprosz
czony tryb powzięcia odnośnej uchwały. Powiększenie kapitału nie zostało dotychczas
przeprowadzone jedynie wobec niesprzyjaJą
cych warunków.
2) Wymiana banknotów na złoto lub czeki. Bank ma przystąpić, niezwłocznie do wymiany biletów bankowych podług swego wyboru:
a) na monety złote,
b) na sztaby złote w stosunku 5,924.44 za
.
1 kg. czystego złota,
c) na czeki zagraniczne w walucie, wymienialnej na złoto, w stosunku równi
monetarnej, przyczem Bank"1}a prawo
doliczać koszty przesyłki znaczniejszych ilości złota z Warszawy do miejsca płatności czeku, ·

Wymiana ma się odbywać jedynie w Centi:ali Banku w Warszawie w kwotach powyżej zł. 20,000.
Przystąpienie do powyżej przytoczonej
wymiany jest bezpośrednią konsekwencją zitciągnięcia· pożyczki stabilizacyjnej.
3) Podniesienie statutowego pokrycia.
Dotychczas przy obliczaniu pokrycia w zło
cie i walutach brany był na uwagę jedynie
obieg banknotów, przyczem najniższy procent pokrycia wynosił 30 proc. Obecnie procent ten podwyższa się do 40 proc., nadto
przy obliczaniu p·o krycia uwzględnia się poza
obiegającymi banknotami również natychmiast płatne zobowiązania (rachunki żyro
we). Odpowiada to zasadom, przyjętym
przez większość banków emisyjnych, powsta
łych po wojnie. Zasada ta została zalecona
już przez Misję Prof. Kemmerera i uznana
za słuszną przez czynniki decydujące w 1926
roku przy przeprowadzeniu zmian w statucie
Banku Polskiego. Ponieważ jednakże wówczas natychmiastowe zrealizowanie tej zasady było jeszcze niemożliwe, przeto włączo.
no, przy poprzednich zmianach statutu Ban-

-

ku Polskiego, d0 art. 52 uzupełnienie, że prze
pisy te mogą być wprowadzone drogą uchwa
ły Rady Banku.
4) Nadanie Bankowi Polskiemu prawa
s'przedaży lub zastawu weksli, wyrażonych
walucie złotowej. Wprowadzenie tej zmian jest celowe z uwagi na to, że szereg banków zagranicznych przyznał Bankowi Pol·
skiemu kredyt na zastaw lub redyskonto we·
ksli.
5) Zmiana sposobu podziału zysków Banku Polskiego na korzystniejszy dla akcjonarjuszów ma stanowić dla nich rekompensatę
za to, że zyski ·z przewalutowania złota i dewiz nie zostały przeznaczone na nominalne
powiększenie kapitału akcyjnego, wpłacone
go przy założen~u Banku przez akcjonarjuszów w złocie, lecz zgodnie z planem stabilizacyjnym zostały zaliczone do rezerwy Banku.
6) Powięks~enie składu Bady Banku o tednego członka na okres najdłużej trzechlet ni
mocą uchwały Rady, zatwierdzonej przez Mi
nistra Skarbu. Powiększenie to jest koniec:t-ne wobec przewidzianego w planie stabilizacyjnym powołania do Rady Banku na człon
ka amerykańskiego eksperta.
7) Przedłużenie o trzy lata, t. j. do 1937 r.,
okresu, w którym akcje I emisji oraz wypła
cana od nich dywidenda i superdywidenda są
zwolnione od wszelkkh podatków. Dotychczas akcje były wolne od podatków do 1934
roku. Wprowadzona zmiana jest korzystna
zarówno dla posiadaczy akcyj obecnej emisji,
jak i dla posiadaczy II emisji.

STAN PRZEMYSLU WĘGLOWEGO WE
WRZEśNIU 1927 r.
Stan polskiego przemysłu węglowego we
wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem, biorąc ogólnie, większej zmianie nie
uległ. Na uwagę zasługuje jednakże dalszy
rozwój eksportu węgla, który wykazuje w~
wrześniu pewien, chociaż niezbyt znaczny

wzrossf:, pomimo ostrej walki, prowadzonej na
rynkach zbytu przez angielskich przemy. słowców węglowych. Co się tyczy zbytu ·
węgla dla potrzeb rynku własnego, to pozo-·
stał on we wrześniu na tej samej wy.gokoścl
co i w sierpniu. W związku z podniesieniem
się eksportu wzrosło ogólne wydobycie wę
gla w Polsce, i to w cokolwiek większym 1
stopniu niż zbyt ogólny. Jednakże zapasy
węgla na kopalniach we wrześniu nieznacznie zmalały, mianowicie ze względµ na skre-.
ślenie pewnej ilości węgla przy ich sprawdzeniu.
Wyrażony w liczbach stan polskiego prze•
mysłu węglowego we wrześniu w całem Pań- '.
stwie i w poszczególnych rejonach przedsta- ·
wia się następująco (w tys. tonn):
Zbyt
WydoRejony węglowe: bycie w kraju Eksport
1.328
2.440
.
śląski
916
377
616
dąbrowski
158
175
204
krakowski
0.7
Sierpień

Razem:
1927 r.

3.260
3.189

1.880
1.880

1.075
1.044

Konjunktury dla eksport~ węgla w najbliższej przyszłości wykazują pewne dalsze
polepszenie się. Koncern „Progress" uzyskał od kolei łotewskk:h zamówienie na dostawę SO.OOO t. węgla jeszcze w r. b. Prócz
tego kopalnie otrzymały we wrześniu szere&
nowych zamówień na dostawę węgla do
Szwecji i Danji. Po za tern są pewne widoki
na uregulowanie w najbliższej przyszłości
sprawy dostawy bez specjalnych ograniczeń
polskiego węgla do Czechosłowacji w ramach ustalonego traktatem handlowym kontynentu w wysokości 60.000 t. miesięcznie.

, , !b!dl~zy!h '!a~ p!dn! E
biur, instytucyj oraz osób wszelkkh
profesyj.

w sprawach wydawniczych, propa·
gandy i reklamy - - -

Wycinki z wiadomościami

oraz prenumeraty pism

z gazet i czasopism, krajowych i zagra·
niczn. o wszelkich sprawach i osobach.

(gazet i czasopism) krajowych i zagra·
nicznych po cenach abonamentowych.

SPECJRLNOŚĆ

INFORMACJI PRASOWEJ POLSKIEJ w Warszawie, Bracka 5, tel. 241·53
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..PRAWDA" z dnia 13 listopada 1927 roku.

Nr. 46

Rynek pieni~żny I giełda
Obrót dzienny na giełdzie dewiz wynosił
w tygodniu sprawozdawczym przeciętnie poniżej 250 tys. dolarów. Całe zapotrzebowanie '
pe>kryw a.ł Bank Polski przy pewnym udzMle
banków prywatnych. Dopływ walut do instytucji Pmisyjnej był w dalszym ciągu zna·
czny.
W trzeciej dekadzie października wzrósł
·zapas dewiz i walut Ęanku Polskiego brutto
o 4 ,245,090 do kwoty 441,075,044 a netto wsku
tek :..: mniejszenia się zobowiązań walutowych
o 305,036 zł. - o 4,550,126 zł. i wynosił na
tizień 31 października (po ,potrąceniu zobokwocie
walutowych w ogólnej
wiązań
44,247,267 zł.) - 396,827,777 zł. Zapas złota
i srebra zwiększył się o 4,502,887 do kwoty
328,673,981 zł. Portfel wekslowy wzrósł o
870,738 do 432,638,449 a pożyczki zabezpieczone zastawami zwiększyły się o 1,136,715
do 32,025,570 zł. Bardzo poważny przyrost
osia{fnął obieg biletów bankowych, który powiększony został o 97,300,720 zł. do sumy
929,413,200 zł. Stan polskich monet srebrnych i bilonu wzrósł o 123,559 do 1,904,222.
Se<Jda na rachunkach żyrowych i innych zobo
wiązani.ach zmniejszyły w związku z końcem
miesiąca o 78,189,816 do kwoty 214,918,228
złotych. Rezerwa specjalna wynosiła nadal
79,674,421 a dług Skarbu Państwa 25,ooo.ooo
złoty ::h.

Na ostatniem posiedzeniu Rady Banku
Polskiego uzupełniono artykuł 47 statutu
Banku w ten sposób, że instytucja emisyjna
wymienia bilety bankowe bez żadnych ograniczeń według swego wyboru: 1) na monety
złote, 2) n.a sztaby złote w stosunku 5,924,44
złotych za 1 kg. czystego złota, 3) na czeki
zagraniczne w walucie ·wymienialnej na zł-0to. !nowacja ta wiąże się ściśle z Dekretem
Stabilizacyjnym. Kapitał zakładowy instytucji emisyjnej będzie w najbliższych dniach
podniesiony ze 100 miljonów na 150 milj. zło.
tych.
Dolary notowano w tygodniu ubiegłym oficjalnie nadal 8,88, dewizy na New Jork 8,90.
Bank Polski płacił za dolary w większych
odcinka~h 8,86, w mniejszych 8,85, za dewizy
za-ś 8,88. Tranzakcie kablem na New Jork
przeprowadzano na 8,91 %. Przy zamianie
gotówki na kabel dopłacano 3%. do 4, przy
zamianie czeków na kabel 2 pro mille. W obrotach prywatnych utrzymywały się dolary
w granicach 8,88 i ćwierć - 8.88.
Dewizy europejskie ulegały naogół tna.łym tylko wahani1om. Bardzo mocną tenden
cję wykazywał w dalszym ciągu Amsterdam.

Z końcem pierwszej pr, łowy października
Bank Niderlandski podniósł stopę dyskontową z 3 i pół na 4 i pół proc., stopę lombardo·
wą dla efektów krajowych na 5, a dla efektów zagranicznych na 5 i pół proc. Przyczyną tej zwyżki stopy było przesycenie rynku
holenderskiego emisjami zagranicznemi. Od.
pływ kapitałów holenderskich zagranicę był
tak silny, że groziło do pewnego stopnia zachwianie się waluty. Po podniesieniu stopy
procentowej, emisje zagraniczne ustały a wu~
luta holenderska osiągnęła zwyżkę. Bardzo
słabo kształtowały się w tygodniu ubiegłym
kursy dewiz na Gdańsk i na Berlin. Pierwsze notowan~ były 173.Sł do 173.60, drugie
212.80. Tranzakcje czerwońca111i sowieckiemi przeprowadzano na 3,92 dol. Po dokonanej stabilizacji przedstawiają się parytety zło
tego oparte na stosunku 1 kg. złota równy
5,924,44 złotych wobec innych walut nastę
pująco: dol. - 8,9141, f. szt. - 43.38, Frank
Unji tai:. - 1,72, Szyling austr. - 1,2543,
Pengo węgierski - 115590, Marka - 2,1234,
Gulden holend. - 3,5831, Korona unii skand.
- 2,3888, Gulden gdański- 1,7352, Belgja1,2394.

Popyt na ruble złote był początkowo dość
duży, wkońcu jednak osłabł. Płacono za nie
ost atnio 4.73 i ćwierć, co przy parytecie
53,30 odpowiada stosunkowi 8,88 za 1 dolar.
Bank Polski płacił za monety złote: Ruble 4,58, Mk. n. - 2. 12, Korony - 1,80, Unję łac.
- 1,72, Dolary - 8.91, Funty szt. - 43.37,
F1mty tur. - 39.1'6, Korony skand. - 2.38,
Flor eny holend. - 3.58, Dukaty - 20.38.
Monety srebrne: Ruble nowego stempla 2.93, starego - 2,28, Mk. n. - 0,76, Unję i
kor ony ~ 0.63, Floreny - 1,68, gram czystego srebra - 15.2/10. Kurs obliczeniowy 100
złotych w złocie wynosił bez zmiany 172,00,
a gram czystego złota 5,9244.
W Dziennik u Ustaw Nr. 97 z dnia 5 b. m.
Skarbu
walutową. Z dniem ogło szenia tego rozporządze·
nia, straciło moc obowiązującą dawne rozporzą dzę nie z 15 sierpnia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagra
nicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą a odtąd istnieje zupełna swoboda handlu
dewizami, przekazywania zagranicę dowolną
drogą nieograniczonych kwot pieniężnych,
wysyłania pocztą oraz wywozu zagranicę wa
łut, czeków, przekazów, akredytyw, weksli i
wszelkich zobowiązań pieniężnych. Wolny
ogłoszono rozporządzenie Mi.n!stra
znoszące całkowicie reglamentację

jest również obrót z zagranicą walutą polską
oraz papierami wartościowymi a wobec zniesienia zaświadczeń walutowych na wyważ.o
ne zagrankę towary, eksporterzy będą mogli dowolnie dysponować suma.nu uzyskanemi z eksportu.
Powyższe rozporządzenie nie dotyczy ograniczeń wywozu zagranicę złota i srebra,
które w dalszym ciągu utrzymują się w mocy.
Na giełdzie akcyjnej panowała w okresie
sprawozdawczym tendencja niejednolita. Pod
~pływem silnej 11 baissy" na giełdzie berliń
skiej da\\'ało się u nas zauważyć równie2

przejściowe osłabienie. Jednakże postęp.ują
ca wciąż poprawa naszej sytuacji gospodarczej oraz korzystne wiadomości o licznych

ofertach na kredyty zagraniczne, jakie otrzymały przemysł, samorządy etc. wpływa:ry
wzmacniająco na kursy papierów. Bardzo

mocną tendencję miały przejściowo akcje
. Banku Pol$kiego, co stało w iwiąz\{u z uch·,
walonem podwyższeniem kapitału zakłado
wego tej instytucji. W grupie akcyj przemy·
słowych naj<większa ilość tranzakcyj przypa.
dała na „Starachowke", War. Tow. Kopalń
Węgla. W. T. Fabryk Cukru, Lilpopy, Modrzejów i Żyrardów.
Pożyczki państwowe miały również uspo
sobieme niejednolite. Znacznym wahaniom
ulegała 5 proc. Premjowa Po.ż. Dolarowa,
która uzyskawszy wysoki kurs 63,00, spadła
na 60 i pół. Listy zastawne były ruchliwe.
Wielkie zainteresowanie dało się zauważyc
w dziale listów prowincionalnych.
Pożyczki polskie utrzymywały się na rynku no;vi.)jorskim w dalszym .ciągu na mocnym
poziomie. 8% Pożyczkę z 1925 r. (Dillona}
notowano ostatnio 99.3/8 1 6% Pożyczkę z
1920 r. -- 83.1 /8, Pożyczkę Stabilizacyjną 7%
- 92 dolary.
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Kronika gospódarcza
CENY NA RYNKU

w tygodniu od 27- go paidziernik<l do 2-go listopada
1927 roku.

=

pensy ang.

11.65
11.53

11.80
Middling amer,
11.35
Middlit11g na termin
Patr11: art. „Sytui.,c1a na rynku bawełny".
PRZĘDZA
Ame:-ykań.ska

BAWEł.NIANA:
32'

Egipska 60'

WELNA:

Standard za

tonnę

funty ang.
23
22

OLóW:

(W c*resie sprawozdawczym przeciętny kurs funta
zł. 43.41.)
angielskiego
BAWELNA;

funty ang.
267.10 267.10

CYNA:

śWIATOWyM.

pensy ang.
17
29

16%,
29
szył.

ang.

Merino najwyższy gat. !Pra-na} z:a funt ang. 52 52
Merillo najwyższy gat. (brudna) za funt ang. 44 44
42 42
Crossbread przedni u fWlt ang.
31 31
C.r ossbread średni za funt ang.
Na targach wschodnich kontynent był nadzwyczajnie licznie reprezentowany, a również Lnteretianci kraiowi prrybyll w wielkich ilościach. Ameryka
Ceny zwyżkowały o przebyła słabym nabywcą.
ciętnie 5 procent pona-d stan w lecie. Gatunek jest
naogół de>bry.

Ołów

za

tonnę

CENY BAWELNY w New-Yorku:
loco
na grudzień
na styczeii
na :marz~
na waj

cent.
20.75 . 20.22 20.2.7 20.49 ~63 -

amer.
21.30
20.90
20.96
21.10
21.23

szyi. ang.

WĘGIEL:

Za ta1111ę fob
naJlepszy gruby
secunda
zwycu.jny
drobr.y
brykiety
k·(}ks (według jakości)

18.9
18.
17
13.6
.23

-

25

- 37.6

19.3
18.6
19.6

14
24.6

W wali:jskim han<ikt węglem rotwfoęło się oży•
wienie największe, od kilku miesięcy. Tydzień rozpoczął się lepszem npehienie doków, a ładowanie
było iywsze i umożliw iło redukowanie leżących zapasów oraz pracę w kopalniach bardziej regularnie,
ac21kolwiek wszystko to nie w ta.kim stopniu, ażeby
w?!lśckielom kopalń puszczenie w ruch
umożliwić
l' OPS Y (cz.esauki):
p.ensy aftś·
szybów, zamkniętych przed pewnym czasem. Jeszcze
56
55
Przednie merino 70'
nie jest wyjaśnionem, czy rynek dos.zedł do punktu
51
50
Dobre merino 64'
·z.wr<>tnego; ą>rzedawey jednak oświadczają, że po36
Cienkie Cmssbread
37 siadają na następne tygodnie wię.cej zleceń, niż w
Topsy z merina mają ta.ką cenę, że ograniczają ciągu ubiegłego miesiąca; ale dopóty zapasy nie hę
poważnie pokup przędzy. Zapasy są poniżej n-O'I'mal- dą wyczerpane i szyby ponownie otworzone nie jest
prawtl&podo•bnem, że nastąpi definitywna poprawa
nego stanu, a sytuacja jest trudna.
funty ang. cen. Sądzą, że obecne ceny sp~dły w przęcięciu o
JUTA:
przeszło 1 szyl. na tonnie i ja.snem jest, że takie wa30
31
Przedni gatunek za tonnę
nie mogą trwać nadal bez ograniczeń. Komirunki
Jula jest w Londynie tańsza; rynek w Kalkucie
walijskich właścicieli kopalń przyjął
handlowy
tet
jest niekorzystny. SprawDzdania z Dundee donoszą
propozycję p(}dkomitetu, wyznac;wnego do rolJważa
o dobrej sprzedaży,
nia problemu stabilizacji cen na p(}dsta.wę,, która.by
szył. ang,
przynajmniej d(}zwolHa pokrywać koszty robocizny.
MĄKA:
Szematy regulacji cen dotychczas nie wydały wyniPrzednia pszenna ka,nadyjska za worek
22 ku i odczuwają, że jednak należy coś pnedsi~wziąć,
(40 funt. ang.) 22
Ceny na kredyt i terminową dostawę wstały ażeby ochronić przedsiębiorstwa kapo.lniane przed
nieco zreduloowane, aJe z.a g.otówkę pozostały · nie- wyczerpaniem zapasów wskutek sprzedaży poniżej
kosztów. Komitet skłonny jest działać bardzo
zmienione.
chcąc uniknąć w ten sposób zamknięcia
ostroż.nle,
szył.an~
ZBOż~
szybów, towarzyszącego zwykle takim śrndkom za11.6 radczym.
11.6
Jęczmień za centnar angielski
10.3
10.3
Owies za centnar angielaki
Argentyna żąda 8 sz. 3 p. :rn centnar owsa nowych zbiorów, gotówka przy nadejściu! w lutym i
ma11cu. Import brytyjski ma za.potrzebowanie na
6 mllj. kwarterów owsa, z czego polowę obecnie 21akupion-0 w Argentynie. - Nie przypuszczają, że jęcz
mień pastewny bę-d:de tej zimy tan.i.

Oglednie z udzielaniem kredutu !

RYż:

Karolina .za toonę
Burma za tonnę
Taniość ry:iu z Karnliny,
popycie,
JAJ A:

Za

funty ang.
36
16
powodują poprawę

H1ema tronzaltcJt kredvtoweJ nez informacJI
oUOIDOŚCi kredvtoweJ I

36
16
w

INFORMACJI
o

szył.

~Yz
(120 sztuk)
Listopad przyniós•ł ok.res podrożenia jaj,

wielką setkę

ang.
25

zdo l ności

i
w

szyi. ang.
15
15
Kryształ za centnar ~bez podatku)
Cena osiągnięta za biały cukier z dostawą na
1928 r. do końca lutego wynosi 15 sz. 9 p. za centnar. Po tym terminie cena wyższa. Czechosłowacja.
ofiarowała na grudzień po 14 sz. 9 p., a 15 sz. jako
najniższą cenę na dostawę w nowym roku, z czego
wynika, :ie w styczniu tec.d~ncja będzie zwyżkowa.
ż

E L A Z O (la.Jle):

~z:yl.

70
Nr. 1 za tonnę
671/z
Nr. 3 n toooę
Nr. 1 ustabilirował &i~ po cenie 70 sz.

ang.
70

funty ang.
CY N K:
36.05
36.05
za tonnę
26.15
27
Sztaby za t.on:nę
Na sztaby rynek słaby, ale spad ek (} L 7.- na
towe od 1-go listopada 1927 roku uważaj<\ za nadzwyczajny.
Płyty

przemysłowc6w

całej

CUKIER BURAKOWY:

kredytowej kupc6w
Polsce i

zagranicą

UDZIELA BIURO

WJwind Kredyytow
Łódź,

Piotrkowska 104

Telefony:

Depesze:

29-30 i 41-04

.,WYWlflD, ŁÓDŹ"

....,.....
.............,.,,......._......
________
ich
wszystk
we________
lHO korespondentów

B'uro

~Wywiad

Kredytowy" ta~ożone zostało

przez najwi~ksze Banki Krajo we

oraz Organizacje

Przemysłowe.

- Wl-

Krótkie wiadomości
gospodarcze
W Stanach Zjednoczonych s1tworzone W
1918 r., kiedy cena srebra wynosiła znacznie
więcej niż 100 centów za uncję, t. zw. „Pittman-Bill'", t. j. ustawę, przewidującą prze.
topienie i sprzedaż leżących wówczas w sk.ar
bie unji 568,3 milj. dola.rów srebrnych, o de_
tern samem mo:iliwem byłoby osiągnięcie zy·
sku. Mniejwięcej połowa tego zapasu zosta.
ła też, głównie do Indyj, sprzedaną, gdy,
zwrot na rynku srebra w ciąg:u 1920 r. spowodował spadek ceny poniżej 100 centów i
położył kres eksportowi srebra. Ale w wy•
mienionej ustawie znajdowało się ~eż pos~a· ,
nowienie, polecające dyrektor-0w1 mennu;y
zastąpienie kazdej uncji sprzedanego srebra
przez jednakową ilość metalu, dobytego w
Stanach Zjednoczonych, a mianowicie po sta
łej cenie 1 dolara za uncję. Skoro cena na
rynls.u światowym spa~ła poniżej. 1 dol.ara,
amerykańscy producenc1 srebra s1ęgnęh do
tego postanowienia i sprzedawali ameryk.all·
skiemu skarbowi sTebro po 1 dolarze za un· ,.
cję, podczas gdy na rynku światowym mogli ,
osiągnąć tylko znacznie niższą cenę. Tym- 1
czasem cena na ry.nku światowym spadła pra
wie do połowy „ustawowej ceny srebra" w
Ameryce. Ministerstwo ·Skarbu, a wraz z
niem rzad amerykański, wzbraniają się teraz
na podstawie ustawy „PHtman-Bill" dalej .
skupywać to samo srebro· po 1 dolarze, z~ uncję, gdyż ten sam metal na rynku swiato·
wym, a więc także w wolnym handlu w ~e
ryce, nabyć można po 55.7/8 centa za uncJę.
Z drugiej stl'.ony amerykańscy producenci
·srebra nie chcą bez oporu zrezygnować z mo
żliwości zysku, który daje im wspomniana ustawa. Amerykański Związek Producentów
Srebra wszczął ~edy proces przeciw sekretarzowi stanu Mellonowi i dyrektorowi lll.ennicy, aby w ten sposób Ministerstw~ .Skarb~
zmusić do zakupna okrągło 14,6 nnlJ. uncyJ
srebra po cenie 1 dolara. W porównaniu llS
obecną ceną światową związek, gdy skarga
jego osiągnęła sukces, uzyskałby 6.% miliona dolarów. Decyzja w tej sprawie jeszcze
nie zapadła. Sekretarz stanu Mellon oświad
czył, że ustawa ta była ustawą wyjątkową na
czas wojny i obecnie nie może już mieć zastosowania.

*

*

*

Komisja dla spraw kolejowych w Rosji
sowieckiej otrzymała, według wiadomości z
Moskwy I propozycję koncernu Siemensa ' na
projektowaną budowę kolei podziemnej mię
dzy Moskwą a Mityszczy. Równocześnie
plan projektu tego przedłoiyła takt': szwaj·
carska spółl<a akcyjna Brown-Boven.

*

*

*

Wydział

rzeczoznawców dla wy.pracowania projektu ujednostajnienia nomenkl~tury
celnej zakończył swe prace. Przewodmczą
cy wydziału, Fighiera, dyrektor departamentu handlowo-p~zemysłowego w francuskiem
Ministerstwie Handlu, oświadczył wobec rwprezentantów prasy, że projekt, wypracowany przez rzeczoznawców, podzielił wszyst. kie kwestje celne na 20 ustępów i 95 rozdziałów. Ty~h 20 ustę.pów obejmuje wszelkie
produkty, stanowiące przedmiot procesu
przetwórczego ze surowca na półfabrykaty
i 6otowe towary. Podczas sesji listopadowej
wydział gospodarczy Ligi Narodów, przez
który utworzony został wydział rzeczoznaw•
ców, będzie się zajmował tą propozycją. Je.
żeli projekt wydziału rzeczoznawców zostanie uznany za odpowiedni. do rozwiania wąt
pliwości, wyrażonych w maju b. r. przez mię
dzynarodową konferencję gospodarczą, był

dowód, że możliwem jest stwoi urzeczywistnić jednolite ramy dla taryf celnych różnych krajów n.a podstawie
międzynarodowej umowy.
by

złożony

rzyć

*

*

*

Z Detroit donoszą, że w sferach tamtejszych interesantów samochodowych oceniają
ogólne wydatki, które wynikły dla zakładów
Forda z ich reorganizacji dla produkcji nowe
go modelu, na 50 miljonów dolarów1 a nieosiągnięty zysk z powodu niewykonania zleceń podczas ostatniego półrocza na 45 miljonów dolarów,

• • •
Usiłowania obu V{ielkich organizacyj angielskiegs przędzalnictwa bawełny, mianowicie' Master Spinners F ederation i Cotton
Yarn .As5ociation w kierunku uregulowania
prodńkcji i cen sekcji amerykańskiej tego
przemysłu, ostatecznie się załamały, gdyż u.
kazuje się teraz, że głosowanie nad proponowanym podziałem przemysłu na poszczegól„
ne grupy, mające. stanowić podstawę reglamentacji, nie dało dostatecznej większości.
Przy tej sposobności donoszą, że Amalgama·
ted -Cotton Mills Trust, jeden z największych
koncernów przemysłu bawełnianego, zmuszo
ny był zaniechać wypłaty dywidendy za akcje uprzywilejowane, płatnej dnia 31 patdziernika h. r.
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·JASNO WIDZENIE - ·TELEPATJA - PSYGtłOMETtłJA
Od dłuższego czasu nauka zajmuje się sci. Przy bliższem badaniu sprawy okazało I
gorliwie problemem „jasnowidztwa" i prze- si,ę, że Aynard prawie krok w krok szedł
dewszystkiem stara się wynaleźć określenie, śladem zbrodniarzy przez cały czas.
które zastąpiłoby słowo „jasnowidztwo",
Po południu, dnia 11 lipca 1903 r. przy•·gdyż określenie to nie odpowiada w dosta- była do poselstwa
serbskiego w Paryżu nietecznym stopniu zawartemu w niem pojęciu. jaka panna Resaud · i domagała się, aby doTo, co rozumiemy pod „jasnowidztwem" jest puszczono ją do posła serbskiego. Gdy k
wręcz fałszywie wyrażone w pierwszej poło
odmówiono, opowiedziała wobec zgromadzo
wie tego słowa, a czy mamy tu do czynien:a neóo personelu poselstwa to, co przed chwiz „widzeniem" nie zostało jesz~ze udowod- lą ~,widziała w duchu", Mianowicie do pała
nione i wydaje się być wątpliwem. Osoba, cu królewskiego w Belgradzie wtargnęła
o której mówimy, że jest „jasnowidzem'', grupa oficerów
i zastrzeliła króla i królową
może powiedzieć o sobie tylko to, że posiaDragę. Tego samego dnia wieczorem przy'd a dar wzbudzania w sobie optycznych wra- szła do Paryża pierwsza wiadomość
o wojżeń także i w innych warunkach niż każdy
skowym zamachu stanu w Belgradzie i o zainny przeciętny śmiertelnik i przy pomocy mordowaniu pary królewskiej.
•
innych procesów.
Jeżeli uwzględnimy tutaj jeszcze te nieCzłowiek normalny otrzymuje wrażenie
zliczone wypadki, w których osoby umiera:przedmiotów i istot żywych z bliska lub z jące lub już umarłe zawiadamiają
swoich
niewielkiej stosunkowo odległości. Medium krewnych lub znajomych,
znajdujących się
jasnowidzące odbiera te same wrażenia bez
nieraz dosłownie na drugim końcu świata o
względu na przestrzeń. I~y rodzaj jasno~i
grożącem im niebezpieczeństwie lub zgonie,
dzenia polega na zdolnosc1 rozpoznawania o których tyle czyta się
okultystycznych
rzeczy i wydarzeń poprzez zasłony i prze~ książkach, a klóre w większości
mioty, które dla zwykłego oka zamyka1ą można uważać za bezwzględnie wypadków
autentyczświatło. Jest podobno jeszcze trzeci rodz~i
ne, to widzimy, że jasnowidzenie w licznych
jasnowidzenia. Mianowicie niektóre . ~ed1a wypadka·c h objawia się jako
dalekowidzetwierdzą, że dostrzegają „struktury mikronie. Natomiast znacznie rzadziej jasnowiskopijne" a więc cząstki i ustrój ciał, które dzenie
objawia ię jako zdolność rozpo~na
z powodu bardzo małej swojej objętości wania przedmiotów
bliskich, ale ukrytycłi lub
leżą poniżej granicy siły ludzkiego wzroku.
zasłoniętych. Jednak i takie wypadki nieTe trzy rodzaje daru jasnowidzenia - o jednokrotnie były już za często demonst~o
ile naukowe badania mogły to stwierdzić wane, by można je uważać za nadzwycza1ne
nigdy jeszcze nie wystąpiły u jednej i tej sa- i znajdujące się poza obrębem zjawisk, podle
mej osoby. Trzeci rodzaj jasnowidztwa, głych prawom, któr?mi nauk:i zajmować ~ię
zdolność dostrzegania najdrobniejszych czą
powinna. Dla nauki wypadki te są tern ciestek materji, należy zresztą do najrzadszych kawsze, że można je obserwować z bliska w
osobliwości. Pani Besant i uczeń jej Leadcelach doświadczalnych i przy użyciu całego
beater twierdzą, że w ten sposób poznali aparatu, mogąceg:o te badania ułatwić.
wewnętrzną strukturę materii a botanik
Edison, słynny amerykański wynalaua,
Wasilewski twierdzi, że niejaka panna B. robił
szereg eksperymentów z niemieck~
potrafiła przez jasnowidzenie dokładnie · ojasnowidzem Reese. Zamykał go w pokoJU,
kreślać mikroskopijny ustrój kiełkaw roślin
oddzielonym
nych. Ale obydwa te twierdzenia m.ie są do- zamkniętych od pracowni trojgiem szczelnie
drzwi. Następnie ną.pisał na
statecznie udowodnione.
kartce następujące zdanie: „czy istnieje coś
Ale także i dwa pierwsze rodzaje jasno- lepszego dla baterji z materjał6w alkaliczwidztwa nie zostały jeszcze nigdy stwierdzo nych niz wodzian niklu?" Kartkę włożył do
ne u jednej i tej samej osoby. Natomiast od-· grubej koperty, zapieczętował i polecił
dzielnie pierwszy' albo augi rodząj występu wprowadzić Reesego. Reese obejr~ł koją bardzo często i ślady ich znajdujemy w
pertę i natychmiast odpowiedział: „Nie, nic
najstarszych podaniach Q dziejach ludzkości. lepszego· nie istnieje dla baterii z materiałów
W historii wszystkich narodów świata znaj- alkalicznych niż wodzian niklu".
dujemy nazwiska ludzi, którzy posiadali dar
Richet eksperymentował ze znanym w
rozpoznawania rzeczy i zdarzeń na najwięk
sze odległości a tak samo od dawna spoty- Warszawie inż. Ossowieckim, który nie jest
kamy wiadomości o ludziach, którzy do- medium zawodowem. Zabezpieczywszy się
strzegali i rozpoznawali przedmioty poprzez w możliwie najdoskonalszy sposób przeciw
możliwościom
niedopuszczalnej orjentacji,
najszczelniejsze i najgrubsze zasłony.
napisał na kartce papieru: „Morze nigdy nie
Mistrzem dalekowidztwa był Sweden- wydaje się większem jak w chwilach spokoborg. Stwierdzono ponad wszelką wątpli ju. Wybuchy złości pomniejszają je". Wewość, że dnia 1 listopada 1759 r., będąc w
zwano Ossowieckiego. Na chwilę tylko spoGoteborgu, a więc o 100 kilometrów od ·ce:ął jego wzrok na szkatułce, w której RiSztokholmu, zawiadomił grono swoich zna- chet zamknął kartkę, poczem usiadł i napijomych, w którem właśnie przebywał, że w sał: Widzę bardzo dużo wody. Jest to mo11
Sztokholmie wybuchł pożar ratusza. A po- rze. Pan chce narzucić morzu pewną myśl,
tem, ogromnie wzburzony, opisywał przebieg której nie rozumiem dobrze". Tak sa~o dopożaru i jego rozszerzanie się, a w końcu obrze powiodły się inne doświadczenia z Os:świadczył, że pożar ugaszono i zatrzymano
sowieckim. Niema przeto żadnej wątpliwo
o trzy domy od jego własnego mieszkania, ści, że mamy tu do czynienia z wypadkami
co było zgodne z rzeczywistością.
osiągnięcia
tak bliskiego pokrewieństwa
Pewna pani, żona dyplomaty, miała po sensu w piśmie dwuch osób, jakiego w po„
dobnych warunkach na normalnej drodze
śmierci męża zapłacić jakiś dług, o którym
nie dałoby się osiągnąć.
wiedziała napewno, że przez męża jej został
zapłacony i że mąż otrzymał pokwitowanie.
Materjału faktycznego dla badań naukoKwit ten musiał znajdować się gdzieś w do- wych jest więc pod dostatkiem. Należało
mu, ale zmarły nagle mąż nie zdążył wska- więc przystąpić do wyjaśnienia, na czem pozać żonie miejsca przechowania tego dokuleóa zjawisko jasnowidztwa, do wytłumacze
mentu. Zwróciła się więc do Swedenbor- ni: go przy pomocy znanych nauce praw i
ga, cieszącego się sławą „zaklinacza du- faktów. I tu zaczynają się trudności. Nie
chów", aby pomógł jej w tej sprawie. Po dlatego, by uczeni mieli być w kłopocie o
kilku dniach Swedenborg przyniósł wiado- naukową koncepcję dla tego zjawiska. Przemosc. Oświadczył, że w międzyczasie roz- ciwnie, jest może aż nazbyt wiele takich
mawiał ze zmarłym, który powiedział mu,
koncepcyj, ale trudności tkwią w tern, że .
że dług uregulował a kwit znajduje się w szu
wszystkie te koncepcje wzajemnie sobie
Eladzie jednej z szaf. Wskazówki Sweden./ przeczą i że nie można znaleźć takiej, której
borga okazały się ścisłe i trafne.
możnaby dać pierwszeństwo przed innemi.
O wypadkach tych, między innymi, opo- Najprostszem wytłumaczeniem wydałoby
wiada Immanuel Kant w komentarzu do się to, że jasnowidzące medja poprostu lepiej
swego dzieła „Sny czarownika". Kant za· i ostrzej widzą ni~ zwykli ludzie. Że posiaprzecza, by rozwiązania zagadki należało dają tak ogromnie rozwiniętą zdolność spostrzegawczą, iż reagują nawet na takie poszukać w spirytyzmie. Przeciwstawia się- z
całą stanowczością poglądowi, by Swedendrażnienia, na które normalne oko nie reaborg od nieżyjących integinencyj miał otrzy- guje. Że więc nie jest to żaden cud, gdy takt
mać wiadomość czy to o pożarze w Sztokczłowiek potrafi przeczytać treść listu zamholmie, czy o iniejscu przechowania kwitu. kniętego w kopercie, lub dostrzec jakieś wy
Przyznaje jednak, że Swedenborg doszedł darzenie, które rozgrywa się w dużej odledo tych wiadomości w. in~y sposób niż do głości.
t akich samych wiadomości zwykle dochodzą
Ta teorja o zaostrzonej zdolności spo'udzie normalni.
strzegawczej nie może niestety nawet od bie
Sły nny „różdżkarz" . francuski Jacques
dy wytłumaczyć nam zdolności odczytywaAynard szedł przez pół Francji za śladami nia listów zamkniętych w kopertach. Jeże
zbrodniarzy, niedostrzegalnymi dla najby- li bowiem staniemy na stanowisku, że mamy
ś trzejszego wzroku ludzkiego, odszukał zło
tu do czynienia z faktem widzenia, to w grę
czyńców i wydał ich w ręce sprawiedliwonie mogą wchodzić fale eteru, ale promienie,
1

które przenikałyby przez drzewo szkatułki,
w której zamknięty był list. Już to samo
podważa tę teorję, ale gdyby nawet udało

ła

za bardzo dobre medjum psychometryczne. Z pośród szeregu przedmiotów, należą
cych do zaginionego, Osti wybrał tylko podwiązkę i włożył ją w rękę za;hypnotyzowasię skonstruować jaką dodatkową teorfę
nej pani Mouillard. Natychmiast r.zekła uoptyczną, mającą zastosowanie tylko do
jasnowidzów, to jak uporać się z fak- śpiona, że chodzi o ~ężczyznę.. op1sała. d?tami odczytywania listów pi•s anych na kładnie jego wygfąd 1 pow1edz1ała dalej, 2'.e
arkuszu kilkakrotnie złożonym, tak, że wier mężczyzna ten spadł z jakiejś góry i obecńie
sze leżą jeden na drugim lub są poplątane. leży na dnie jezi.ora, ~rzymając w ręc~ wią
Przy pomocy wzroku odcyfrowanie takich zankę kwiatów 1. rośhn. ~1~ ~ogła 1eąnak
podać nazwy aru góry, am 1ez1ora, opisała
listów jest niemożliwe.
Psychologowie, posiadający wykształce jednak tak dokła?nie o~olicę, ż: Osti i bra~
nie medyczne, usiłują objaśnić jasnowidzenie zaginionego mogh na teJ zasadzie rozpocząc
t. zw. uprzesunięciem organów zmysłowych". konkretne poszukiwania. I po krótkim czaZdarza się bowiem u chorych na histerję, .te sie rzeczywiście .znaleziono zwłoki profeso·,
ra Cordiera w miejscu wskazane~ przez p.
wrażenia wzrokowe odbierają podobno nie
za pośrednictwem oczu, lecz za pośrednic Mouillard i w pozycji przez nią opisanej.
Pani Piper, niezrównane medjum telepatwem ucha lub za pośrednictwem organów
tyczne, zademonstrowała przed słynnym lezmysłu dotykania, zaś wrażenia słuchowe
nie za pośrednictwem ucha, lecz za .pośred: karzem i filozofem Williamem James'em sze
eksperymentów
psychometrycznych.
nictwem palców lub otwartych pow1erzchru reg
skóry. Lekarz PetiHn pierwszy stwierdził Do.tknęła ręką jego ubrania i oświadczyła:
takie przesunięcie organów - zmysłowych i 41':!1 „przed chwilą zabił. pan s~ar:go kota eterem". James przyniósł pani P1per m~ry~ar
de'monstrował je na bardzo interesującym
kę swojego zmarłego syna: Opowiedziała
przykładzie: Pewna kobieta cierpiała na
dokładnie kiedy umarł i na co, przytoczyła
tężyczkę (rodzaj porażenia). Nie widziała
nic, pomimo że oczy jej ~ie wykazy:w:ały żad szereg epizodó~ z m.ł~dości ~hłoi;>ca i po~ie
nych. uszkodzeń. Gdy Jednak Pehhn wsu- działa, że na1chętme1 bawił się z drugim
chłopcem, który także już umarł. James,
nął jej potajemnie pod kołdrę kartę do gry
i położył ją na jej brzuchu w okolicy żołąd który dotychczas sądził, że towarzyszem zaka, natychmiast trafnie odpowiadała: „to baw jego syna była dziewczyna, przeprowadził dokładne badania i przekonał s1ę, że
jest as karo, dama pikowa itp."
Ale i ta teorja okazuje się niewystarcza- pani Piper powiedziała prawdę, a on był w
błędzie.
.
jąca dla objaśnienia jasnowidztwa. Jest boPrzeważnie medja psychometryczne opo- .
wiem więcej niż wątpliwem, by ucho, końce
palców lub skóra, o ile wog6le są zdolne do wiadają rzeczy bardzo banalne: jakie kto no
sił krawaty, gdzie i z kim obcował itp. Pozastępczego spełniania funkcyj organu wzro
kowego, mogły to uczynić lepiej niż norma}„ nieważ przeważnie chodzi o osoby zmarłe,
wielu ludzi skłonnych jest do przypuszczenie funkcjonujące oko tej samej osoby.
Niema zreszt!t wogóle dowodu na to, by nia że medja otrzymują te wiadomości bezjasnowidzenie odbywało się przy pomocy poŚrednio od osób zmarłych. Angielski pro- '
fesor Hodgson, bardzo trzeź~y J?rzr:o.dnik i
zinysł6w. Niektórzy jasnowidze są zdania,
bardzo wybitny uczony w teJ dz1edzm1e, zoże akt ·jasnowidzenia powstaje u nich jako
akt · ,duchowego objawienia bez udziału stał z tego powodu spi:rytystą i zapałał tak!\
zmysłÓw. Byłaby to więc bezpośredn!a żądzą poznania tajników pozagrobowych, że
funkcja duszy, bezpośrednie odct!lwame nie mógł doczekać się chwili swojej własnej
przez nią wydarzeń i rzeczy. W takim wy- śmierci. Przyjaciele jego i współwyznawcy
padku odległość ani żadne opakowanie i za- spirytyzmu nie doczekali się jednak żadnego
znaku od niego.
słona nie odgrywałyby rzeczywiście żadnej
Jeżeli chcemy rozwiązać zagadkę psycho
roli, albowiem procesy czysto duchowe nie
metrji, musimy już sami zabrać ~ię do bapodlegają prawom przestrzeni. Je~a~ z
szeregu przyczyn, o których na tern mie1scu dań - żaden umarły nam w tem nie pomoże.
nie wspominamy, nie jest prawdopodobnem, Niektóre wypadki psychometryczne dadzą
by dar jasnowidzenia można należycie <?bia- się objaśnić telepatją, czyli zdolnością czytania w myślach osób drugich.
śnić intuicyjnem wyczuwaniem przedmiotów
i wydarzeń. A już bezwzględnie należy ~d
Pani Piper mogła powiedzieć Jamesowi,
rzucić hypotezy spirytyśtyczne o promiemoco zrobił z kotem, bo James wiedział o tem,·
waniu woli, łączności ze światem zmarłych mogła, to w jego świadomości wyczytać. Ale
itp. Trzeba więc przyznać się, że jasno":,ł· trudniej już będzie objaśnić w ten sam spodzenie istnieje i należy do faktów dowiedz10 sób jej znajomość szczegółów z życia jego 1
nych naukowo, że jednak narazie nauka nie syna o których on nie wiedział. Ta sama 1
posiada dla tego zjawiska ża<ątego wytłuma pani' Piper w stu sprawdzonych i pod koJ?-• 1
czenia,
trolą przeprowadzonych wypadkach opow1a j
dała szczegóły z życia osób zmarłych, które ;
* * *
nieznane były żadnemu z obecnych przy do-.
Podobnie ma się rzecz z psychometrją. świadczeniach. Jak to objaśnić? Nad tem
Tak nazywa się zdolność przy pomocy której niestety także. bez ~ku . ?i?d~ą się od
można z jakiegoś przedmiotu stwierdzić, kto
dawna mężowie nauki. Ob1asmema w rojest jego właścicielem, dać ocenę jego cha- ' dzaju takich jak to, że człowiek każdy ma
rakteru, właściwości, jego historji, opisać do- swego „ducha życiowego", swoją „atmosfekładnie jego osobę itp. Zacytujemy kilka
rę psychicz~" itp., któr~ prz~siąkają wszy-.
p'rzykładów:
stkie przedmioty, stanowiące Jego własność,
Dnia 23 lipca 1919 r. wybrał się botanik i że medjum wyznaje się w tem wszystkiem,
francuski Mikołaj Cardfor na jednodniOWZ\ nietylko że nic zrozumiałego nie mówią, a
Wycieczkę do Wogezów. Gdy nie wrócił tecóż dopiero mówić o objaśnieniu. Według
go samego ani następnego dnia, rodzina jego Konstantyna Oesterericha należy przyjąć tezwróciła się do policji i znajomych z prośbą
zę „ws:techstronnego telepatycznego wnikao pomoc w poszukiwaniach. Wszelkie jed- nia" medjów. Osoby takie, jak pani Piper
nak poszukiwania okazały się bezowocne i pani Mouillard miałyby zdolność nawiązy
pomimo że wezwano nawet wojsko do po- wania kontaktu z świadomością wszystkich
mocy i poszukiwania prowadzono przez ludzi. Po obejrzeniu lub po dotknięciu się
dziesięć dni. Rodzina uznała już Cardiera
przedmiotów nal:żą~ych d~ jakiegoś c~ło
za umarłego i starała się odnaleźć przynaj- wieka,
przypomma)ą sobie natychmiast
mniej jego zwłoki, aby je w należyty sposó~ wszystko, o czem dzięki swemu telepatyczpogrzebać. Wówczas brat zmarłego _zwrócił
nemu nastawieniu dawno już wiedziały, tak
się do D-ra Osti w Paryżu i prosił go o wejak my przyipominamy sobie szczegóły, dozwanie do pomocy jakiejś somnabuliczkl. tyczące ludzi, których kiedyś znaliśmy, g~y
Osti wybrał panią Mouillard, która uchodzi- na widok jakiegoś przedmiotu, na skutek Jakiegoś podrażnienia, pod wpływem pytania
lub rozmowy wspomnienie jakieś zostante
obudzone.
„$miejmy się, kto wie czy §wiat
Mimo wszelkiego uznania dla Oesterericha, niepodobna oprzeć się myśli, że to, co
1!.'?.!!.~!!.••i!~!~:.'!.~!!:~r....!!.g'!_cff.!'!.::
przypisuje on medjom jest jednak nieco za
wiele. Nic nie upoważnia nas do przypuszczenia, by w podświadomości człowieka
mógł się zmieścić taki olbrzymi zapas wiado
mości i to szczegółowych. To też hypotezę
tego
uczonego należy traktować nie jako
· Najłep .szy w Polsce·
objaśnienie, ale jako wytwór fantazji.
Wiemy, że psychometrja istnieje, ale jak
należy sobie tłumaczyć to zjawisko tam,
Do nąbycia we wszystkicn księ
gdzie telepatja nie wystarcza, tego narazle
garniach i kioskąch i:-wa .RUCH".
nie wiemy.

„--··--------------------·-····-·····------

Jyrolik W1rszn1ski"
nustrowunv Twednik Humorvstvcznv

Dr. B. A.
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Gdzie są w Polsce fabryki zapałek? 2) Gdzie są fabryki papier11?
3) Gdzie są jabryki sztucznego jedwabiu
się wyrabia?

0

•••

1)

ODPOWIEDZI.
poi Zapałczany, który przejął w drodze wykupu
wSl:ystkie istniejąr.e na terytorjum Polski fabryki zaMonopol ten dzieriawio11y jest przez
f&tek.
konsorcjum prywatne, \ pozostające pod wpływem
szwedzkiego kapitału zapałczanego. Monopol wyrabia zapałki w kilku wykupionych przez siebie fa.
brykach zapałek, międxy innemi w fabryce w Moazczonowie pod Warszawą, w fabryce w Błoniu, w
Pińsku, Grodnie i w fabryce w Poznaniu. Siedziba
Polskiego Monopolu Zapałczanego znajduje się w
Warszawie.

Proces wytwarzania sztucznego jedwabiu podpatrzono u jedwabnika, który posiada grucZ-Oły z cieczą
szybkoschnącą (podobnie zresztą jak pająk) i z nich
wysnuwa nieskończenie długę i nieskończeuie dełi·
katną i cie1iką, a przytem nadzwyczajnie mocną nitk~. Drogą wieloletnich doświadczeń i badań ludzie
doszli do tego, że dzisiaj istnieją już sposoby wytworzenia sztucznym sposobem jedwabiu, znaeznie prze
wyższającego zaletami swojemi jedwab natutalny i to
pod każdym względem. Sposobów tych nie mozna
jedn:.ak zastosować do wytwarzania takiego jedwabiu
na wielką skalę 1 gdyż koszty produkcji są jeszcze
bardzo wygórowane, i jedwab tymi sposobami wytworzony jest wielokrotnie droższy od naturalnego.
Do pewnych celów naukowych w medycynie, chemji
1 fizyce, jedwab taki jest już stosowany, gdyli: naturalnym jedwabiem zastąpić lfo nie można.
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którzy zJednaią nam wgronie swoich znaiomycb nowego prenumeratora
i spowodują, aby przekazana z-ostała nam przekazem pocztowym lub za pośrednictwem P. K. O.
konto Nr. 63.353 należytość za pierwsze półrocze 1928 w kwocie 8 złotych.
W śród książek, które przeznaczamy na premje, znajdują się najnowsze powieści takich
pisarzy jak Dellobra, Blasco lba~ez i in. z zagranicznych oraz utwory najlepszych plsa~zy polskich.
Cena księgarska każdej premji książkowej wynosi najmniej 6 do 7 złotych.
Tytuły llsiążeR przeznaczonych na premje ogłosin;iy w jednym z najblitszych numerów.
Nowi zjednani prenumeratorzy otrzymywać będą 11PRA WDĘ" już od 1 grudnia
względnie od najbliższego numeru po otrzymaniu przez nas naletytości za I półrocze 1928.
Prenumeratorzy, którzy pragną otrzymać premję książkową, powinni po zjednaniu dla „Prawdy" nowego
prenumeratora, podać nam jego nazwisko na kartce pocztowej. Po nadejściu należytości, wybrana książka będzie
.
niezwłocznie wysłana.
1928, otrzymywać mogą „Prawdę"
półrocze
pierwsze
za
należytość
opłacając
prenumeratorzy,
nowi
Ponieważ
już od początku grudnia -wskazane jest celem w7z7sllaaia tej szansy możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń.
Premję dajemy za każdego nowego prenumeratora, kto zjedna dwóch lub więcej otrzymuje dwie lub
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więcej

ksifliek.
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Tristan Bernard, który interesował się
bardzo wychowaniem dzieci, opowiada następującą angielską anegdotkę:

W pewnej miejscowości dalo się odczuć
silne trzęsienie ziemi, więc jedni rodzice,
obawiając się następstw tych podziemnych
wstrząsów, odesłali d.zieci swe do dziadków,
zamieszkałych w odleglem mieście.
Po paru dniach otrzymali od dziadka depeszę tej treści:
„Przyślijcie trzęsienie ziemi, a zabierzcie
dzieci".

*

Po popisie mamusia zapytuje jedynaka:
- Powiedz mi teraz, dziecko, co cię na;bardziej uderzyło w szkole?
- Pedel, mamusiu!

* .*

*

- Czegoś taJ~i smutny?
- Straciłem sto złotych!
- W jaki sposób?
- Zaloźylem się z Julkiem o sto złotych,
że mnie pochowa i... wracam z. jego pogrzebu!

Pewien adwokat poważany, słynny, lecz
bardzo brzydki, stawal w sprawie rozwodowej. Z wielkim zapałem bronił swej klientki, napadając na jej mqża, który miał
nieszczęście być brzydkim:
- Przecież każdy człowiek może być
brzydki, lecz są pewne granice, które trzeba
uszanować. Panowie sędziowie, pan X. przekroczył te granice„. Nie wiem, czy jest na
świecie człowiek, brzydszy od niego.
- Panie mecenasie, rzecze prezes sądu,
pan „się" zapomina!

• • •
Samochód, pędzący z nadmierną szybkością, przewraca przechodzącq,. przf!z jezdnię
staruszkę, która jednak nie odniosła żadnego
szwanku.
- Mam

szczęście - mruczy szofer, zdwajając szybkość, _ gdybym taką starą przefechcl kazaliby mi zaplacić, jak za nową.

(Cyrulik· Warszawski).

--
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NAFTOWYCH
SPÓ.tKA Z OGR . POR.
RAFIN ERJ E·GAUtYJSKl'EGO

·KARPACKIEGo·NAFTOWEGO IA.

A
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W fabryce tomaszQwskiej roz.poczęto niedawno
sztucznej wełny i w tym celu -iakupiono włoski patent na ten wynalazek. Proces jest
· bardzo podobny do procesu wytwarzania sztucznego
jedwabiu - a sztucznie wyprodukowana wełna jest
produktem posWl.ajęcym dużo cech wełny naturalnej
i zdolnym zastąpić Ją.

ul. 6goSIERPNIA 7.

ODDZIAŁ

w -t.ODZI

Tel.

14·70 i 48„7'ł.
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Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Lod:ci
działu A i B wniesiono następufące wpisy za Nt. Nr.
„Fabryka Wyrobów Korkowych, Ma-

łerjalów Izols.t:yjnych i Chemicznych, Rosicki, Ka•
wecki i S-ka, spółka z ogran. odpow~· z siedzibą w
Łod~i,

Orla 17/19. Prokurentem firmy mianowany jest
Rosicki, zam. w Lodzi przy ul. Orlej 17 1 któ
ry ma prawo łącznego podpisywania łącznie z którymkolwiek z zarz~dców i samodzielnie do żyrowa
nia weksli, podpisywania czeków, inkasowania nalemaści, do otrzymywania korespondencji, pi eniędzy,
paczek i przesyłek.
Bolesław

nagrody najwyższe

oa ostalnl cn raidzie 1nięd.zynarodowyw
- i na ll raidzie P«n w Polsce.

REJESTRU HANDLOWEGO

SĄDU OKRĘGOWEGO

Nr. 315/B.

zysKał.v

W

Nr. 157/B. „Spółka Akcyjna Przemysłu Włó
kienniczego Weiss i I. Poznański. w ł.odzi" z siedzibą w Łodzi 1 Pusta 10. Kapitał zakładowy spółki podwyżswny został do sumy 850;000 zł. podzielonych na
50.000 akcyj po zł. 17 ka.żda. Zarząd obecnie stano•
zawią: Adolf 'Weiss - prezes, .Grzegorz Najda stępca, Naftal Poznański i Jakób Mintz - członko
wie or-az Klemens Poznański - zastępca. Na mocy
postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz;
Skarbu z dnia 8 czerwca 1927 r. ogłoszonego w Monitorze P<>lskim Nr. 137 z dnia 18 czerwca 1927 r.
powiększony do
spółki został
kapitał za.kładowy
850.000 zł. drogą przeniesienia sumy zł. 673.950 z ka.
pitału .zapasowego,
Nr. 756/B. „Strobach i Szulczewski, Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi,
Orla 25. Prokurentem firmy jest Aleksander • Jan
W eisig, zam. w Łodzi, przy ul. Ewangelickiej 51 który ma prawo łącznego podpisu z jednym którymkolwiek zarządcą.
Nr. 720/B. „Zakłady Przemysłowe „Celasfald",
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą
w Łodzi, Piotrkowska 111. Na moĆy aktu z dnia 16
czerwca 1927 r. za N. 12781 zeznanego przed Notar•
juszem Romanem w Warszawie, Sopółka została rozwiązana.

SPRZEDAZ PRODUKTOW

próbną produkcję

Znany malarz polski, „specjalista od
krów", po dłuższym pobycie na prowincji,
wraca do Warszcwy, w której przez czas jego nieobecności wiele się zmieniło.
. Jeden z jego znajomych, stary bywalec
kawiarniany, w barwnych słowach opisuje
mu zmiany, jakie zaszły:
- Nie ma pan pojęcia, jak się Warszawa rozwija. Co kawiarni powstalo! Ciqgle
„Gastrorwmja", „Bristol",
otwierają nowe:
„ltalja", „Hotel Europejski" ...
Malarz przerywa zaniepokojony:
- Bój się pan Boga, czy aby żydów wystarczy?!

11

Podobnie jak w poprzednim kwartale ofiarowujemy szereg ostatnich nowości beletrystycznych dla tych prenumeratorów „PRA WDY"

2) Fabryk papieru jest w Polsce kilkanaście.
Wymieniamy kilka: Papiery gazetowe i książkowe
wyrabia fabryka papieru Steinhagen, Wehr i S-ka w
Myszkowie pod Częstochową oraz Częstochowska Fabryka Papieru w Częstochowie. Papiery wyższych
gatunków wyrabia fabryka papieru w Mirkowie Tow.
Akc. Do wielkich fabryk papieru róinych gatunków
należy fabryka papieru R.. Saengera w Pabjanicach
pod Lodzią. Na terenie Małopolski jedną z wię
kszych papierni jest fabryka papieru w żywcu.

System ten tem się tylko różni od poprzednio
prcedstawionego pokrótce, ie zamiast odpadków bawełny, używa się podobnie Jak do fabrykacji papieru
masy drzewnej, któtą przy użyciu odmiennych nieco procesów chemicznych zamienia się tak samo na
ciecz szybkoschnącą i w ten sam sposób, jak powy, żej wyciąga się z niej nitki.

• ~.====*~===:*=~~====*?Cm==·:15~::::15xl1:::·15··

dla. prenumeratorów ,,PRAWDY''

1) Obecnie istnieje w Polsce Państwowy Mono·

Sztuczny jedwab wyrabiany jest na kilka sposobów. Fabryka tomaszowska stosuje przeważnie sy•
stem t. zw. kollodionowy, który polega na tem, że odpadki bawełny nasyca się kwasem azotowym i zamienia się je przez to na t. zw. bawełnę strzelniczą.
Bawe na strzelnicza rozpuszcza się w trakcie kolej' nych procesów chemicznych w różnych płynach,
m. in. w spirytusie i tworzy cie_cz kleistą szybkoKhną
cą t. zw. kollodium. Ciecz ta pod silnym ciśniemem
rurami dostaje się do maszyn przędzalniczych, gdzie
wytryska przez woskowaty, mikroskopijny otworek i
rastyga jako nitka1 którą nawija się na szybko obracajf!ce się wrzeciono. Następnie z kilku takich nitek
cieńkich jak najcieńsza pojęczyna skręca się nitki
przędzy sztucznego jedwabiu, z której już zwykłym
sposobem tkackim wyrabiane sę materje. Obecnie
jednak coraz więcej wchodzi w użycie sposób wytwarzania sztucznego jedwabiu z masy drzewneJ
czyli celulozy.

11
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Premje · książkowe

j,ak

3) W Polsce jest jedna wielka fabryka sztucznego jedwabiu, mianowicie „Tomaszowska Fabryka
Sziucznego Jedwabiu" w Tomaszowie Mazowieckim,
do największych tego rodzaju przedsię
należąca
biorstw w Europie.
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA NADESLANE PRZEZ
CZYTELNIKóW.

io

Str. U

„PRAWDA" z dnia 13 listopada 1927 roku.

Nr. 46

ŁODZI

Nr. 700/B. „Wykończalnia Bawełniana „Pośpiech",
spólka z ogratticzoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi, Piotrkowska 183. Zarząd obecnie stanowi Izrael Majer Perle 1 zamieszkały w lodzi przy ul.
Zawadzkiej 4. Na mocy aktu z dnia 16 września 1927
r. za N. 4421, zezn. p rzed Notarjuszem Krzemieniewskim w Łodzi, Samuel Glibman i Zelman - Moszek
Jabło nka vel Ęo rnstein swoje udziały w spółce ze
wszystkiemi prawami, oraz aktywami i pasywami
przelali na Abrama Ma jei;a. Libermana w ilości pięć
dziesięciu procent, czyH każdy po dwadzieścia pięć
procent.

Nr. 273/B. „Syndykat Rolniczy w Łodzi, Spółka
Akcyjna" z siedzibą w Łodzi, Kilińskie.go 50. Radę
Wiesław Gerlicz z
stanowią:
zarządzai,ącą obecnie
Łodzi, ul. Piotrkowska 961 jako prezes, Jan Kostanecki .z Charbic Dolnych poczta Aleksandrów pod
Ł.odzią, jak<> wice - prezes, Michał Wojciechowski z
Remiszewic - jako sekretarz oraz Adam Sulik<>wski
z Popienia, Alfred Zachert z Nakielni-cy1 Jan Kostrzeński z Rudnik, Stefan Kulczyński z Wodzierad,
Wła-dr,.sław Makarczyk z Pr.zątą.wa, Jerzy Rudnicki z
Warszawy, Kopernika 30 1 Bronisław Hłasko z Czę
stochowy, Marjan Szaniawski z Warszawy, Ko·p ernika 30 i Jan Krukowski z Warszawy, Kopernika 30 jako członkowie. .
Nr. 614/B. „Młyn Parowy w Pabjanicach Sku·
piński, Kwiran i S-ka, spółka z ograniczoną odpo·
wiedzialnością". Kaiimierz Derwalski z zarządu wystąpił, a na jego miejsce powołano Aleksandra Mudzę.

Nr. 636/B. „Bank Przemysfowców, Towarzy·
stwo Akcyjne" z siedzibą w Poznaniu, oddział w ł.o
dzi. Józefowi Sobczyńskie.mu udzielono pełnomocnic
twa za oddział w Łodzi z prawem podpisywania z
Leonem Stolarczykiem wszełkich weksli1 czeków,
przekazów, kwitów oraz korespondencji.
Nr. 570/B. „Przemysł Jedwabny, Spółka Akcyj•
na w Lodzi z siedzibą zarządu w Warszewie". Jakób
Herzig, zamieszkały w Warszawie przy ul. Święto
Krzyskiej 30 z prawem łącznego podpisywania z jednym z prokurentów wszelkiego rodzaju karespondencji, czeków, pełnomocnictw, do prowadzenia '
spraw sądowych i żyr na wekslach: do podpisywania
„per procura" łącznie z którymkolwiek z członków
zarządu wszelkiego rodzaju umów, kontralwtów, aktów notarjalnych, weksli oraz wszelkiego r"'1zaju
tranzakcyj 1 zawierających zohowiązania i do samodzieJ.nego odbierania korespondencji zwyczajnej, po·
leconej, listów wartoś •i<>wych 1 przekazów pienięż
nych, towarów i przes;<}''
OGLOSZENIE Nr. 27.
-···
Nr. 11467/A. „Antoni Olejniczak". Sklep spo;i.ywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1904 r. Łódź,
Wawelska 5. Właściciel Antoni Olejniczak, zam.
w ·Łodzi przy ulicy Wawelskiej 5. Intercyzy nie &&•

I

warł.

„PRAWDA" z dnia 13 listopada 1921 rokll.

Str. 12
Nr. 11468/A. „Maks i Chaim bracia Szkólnik l
S-ka", Wyrób i sprzedaż towarów manufakturowych. Firma istnieje od 28 czerwca 1927 roku. Łódź,
ul. Południowa 20. Właściciele: Szaja-Boruch Teich,
Maks-Jakub Szkólnik i . Chaim-Zelig Szkólnik zam.
w Łodzi: pierwszy przy ul. Żeromskiego 291 drugi i
trzeci przy ulicy Południowej 20. Spółka firmowa.
Czas trwania spółki określony został na dwa lata
z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd
należy do wszystkich wspólników. Wszelkie zoboWil\ZBnia winny być podpisywane prz:ez Szaję-Boru
cha Tei.cha i jednego ze Szkólników. · Natomiast kaidy ze wspólników upoważnio.ny jest samodz:ielnie odbierać .wszelkie należności; korespondencję pieniężną
i wartościową; przesyłki, inkasować należności, podpisywać korespondencję nie zawierającą zobowiązań.
Na mocy aktu intercyzy została ustalona między Szałem-Boruchem Tajchem, a jego żoną wyłączność majątku i wspólność dorobku. Poz:ostali wspólnicy in·
tercyz: nie z:awarlL
Nr. 11469/A. ,:Spółka Samochodowa Tadeusz
Kozłowski i Jan Nosikow~'. ·Firma istnieje od ·1 paź
dziernika 1927 roku. Łódź, Piotrkowska 133. Wła
ściciele: Tdeusz Koz:łowski i Jan Nosikow obaj zam.
w ł.odz:i: pierwszy przy ul1~y Piotrkowskiej 133, a
drugi prz:y ulicy Przejaz:d 25. Spółka firmowa. Czas
trwania spółl<i określony został na jeden rok z: aufomatycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd . naie_ży
do obu wspqlników. Weksle i cz:eki własne oraz
wszelkiego rodzaju z:obowiązania pieniężne winny być
podpisywane pod stemplem firmowym prz:ez ob,ydwuch wspóliiików. . Każdy ze wspólników upoważ
niony jest saroodz:ielnie podpisywać wsz:elkie dokumenty; żyrować weksle, jak również podpisywać
czeki, korespondencję, odbierać korespondencję pieIntercyz wspólnicy nie ·zaniężną, pacz:ki i bagaże.
warli.
Nr. 11470/A. „Berek Majlich". Sprzedaż mebli.
Firma istnieje od 1919 roku. Łódź, Nowomiejska 27.
:Właściciel Berek Majlich, z:amieszkały w Łodzi przy
ulicy Zgierskiej 44. Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11471/A. „E. Likiernik i M. Lenga". Kupno
i sprz:edaż towarów manufakturowych. Firma istnieje od 1 września 1927 raku. Łódź; Ogrodowa Nr, .3.
Właściciele: Edward Likiernik i Mosrek Lenga, zamieszkali w Lodzi przy ulicy · Sienkiewicz:a pie'rwsty
pod Nr. 61 a drugi pod Nr, 22. Spółka firmowa; Cz:as
t ·wania spółki nieogtanicz:ony. Zatząd spółki należy
·J o obu wspólników. Weksle, prz'ekazy, · czeki, · żyra
<dosy i wszelkiego rodzaju zobowiąłania podpisują
'1aj wspólnicy łącinie pod stetnplem firmciwytn." Do
. odpisywania korespodenc"ji, podań, pełnolrtocnictw
:dwoRackich, faktur i wszekiego TOOzaju dokumentów, nie zawierających treści zobowiązań, podpisuje
każdy ze wspólników samodzielnie i każdy z nich ma
prawo odbierać towary, przekazy, przesyłki, listy
pieniężne, ~orespondenc;:ję z:wykłą i poleconą, pienią
dze i inne należności oraz dokumenty ze · wszelkich
Na mocy aktu zez:nanego
instytu~yj państwowych.
12 maja 1927 roku za Nr. 1944 przed notarjuszetn
Nie21nańskiln w Łodzi ustalona została między Edwardem Likiernikiem i żoną ' jego Esterą z Rz:epkowiczów wyłączność majątku i wspólność do.fobku.
Moszek Lenga intercyz:y· nie zawarł.
Sklep
„Aleksander Rybiałek":
Nr. 11472/A.
spożywcz:y. Firma istnieje od 1925 roku. Łódź, ul.
Sikawska 9. Właścidei Aleksander Rybialek, zam.
w Łodzi przy ulicy· Slkawskiej Nr. 9. Intercyzy nie

.

zawarł.

'

Nr. 11473/A. „Jak6b Matera"; Sklep. sp'ożyw
czy. Firma istnieje ·od 1914' r'oku. Lóaź, 'Franciszkańska ' 40. Właściciei Jakób Matera, ' z:amieszkały
w Łcdz:i ' pi'zy ulicy Fra·nćisźkańskiej 4Ó. Tn'tercyiy
·
·
nie zawarł.
N"r. 11474/A. „Adólf· Rozner" • . S.klep spożywczy
i galanteryjny. Firma . istrueje . od 1897 roku, Łóąź,
ul. Brzeińska 86. Właśćiciel Adolf Róz:her, ·zainfeszkały w Łodzi pi-zy ulicy Brz:ezińskiej 86. · Intercyźy
·
·· „ ·
·
nie zawarł:
Nr: 11475/A. „!zr~el-'l!l~s~e~ .Rycht~i"'. Dr~b?a

sp!'zedaż doda_t~ów. szewck~ch ·i . skór. ~ Firma_ ~stnieje
od 1902 roku . . Łódź,. Brzezińsk!l 42. W~aściciel
Izrael-Moszek Ryc.Mer, z~ieszkały przy 1;1li7y Bnetińskiej Nr. · 42 ':'I ~ązi. ln~ercyzy_ nie za~~rł. · ~

Drob!'la
Rote~berg".
. religijnych. Firma istnieje od 1923 roku. Łódź, Nowomiejska 31. Wł!lści
cielka Chąma Rotenberg, za.miesz~ał~· w Łodi:i przy
ulicy . Podrz:ecznej 7, lnte.rcyzy nie zawarła .
Nr. 11477/A. · „Cypra · R_a k". Sklep spożywczy i
paszy . . Firma istnieje od 1897 roku. Łódź, ul. .Brz_ezińska ~ . Właścicielka Cypra-Ruda Rak, zamieszka.
ła w•Łodzi ·przy · ulicy - Br~ezińskiej 98. · Intercyzy nie
,
tawarła.
Nr. 11478/A. "„Paweł Ryczel". Sprzedaż fartuchów i towaru metrowego. Firma istnieje o(l 1 maja
1927 roku. Łódi, ' Zgierska ·33. Paweł Ryczel, zam.
w Łodz:i przy ulicy Zgierskiej Nr. 33. Intercyzy nie
Nr. 11476/A. · . „ChuDla

sprzedaż książek żydaw~ich

~awarł.

Nr. 114~/A. „Stanisława Pietruszczak". Sklep
Firma istnieje · od 1925 roku. Łódź, ul.
Zawisz:y 18. Właścicielka Stanisława Pietruszczak,
zamieszkała przy ulicy Zawiszy Nr. 18 w Łodzi. Intercyzy nie zawarła.
Nr. 11480/A. „Stanisław Rogowski". Sklep spoFirma istnieje od 1914 roku. Łódź, ulica
żywczy.
Szopena 22. •Właściciel Stanisław ·Rogowski, zam.
spo żywczy.

w

Łodzi

przy ulicy Szopena Nr. 22.

Nr. 11481/A. „Kazimierz Rachubiński". Sklep
Firma istnieje od 1920 roku. Łódi, ul.
Właściciel Kazimierz Rachubiński,
Łagiewni-cka 33.
zamieszkały w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej fl!.r. 33.
Intercyzy nie zawarł.
Nr. 11482/A. „Karol Pecnik", Sklep rzeźniczy.
Firma istnieje od 1902 roku. Łódź, ul. Młynarska
Nr. 27. Właściciel K.arol Pecnik 1 zamieszkały w Ło
dz:i przy ulicy Młynarskiej Nr. 27. Intercyz:y nie zarzeźniczy.

wydawca:

Paweł

Zielina.

Nr. 11495/A. „Chil-Machel Lando". Sprzedat
i damskich. Firma istnieje od 1918 r.
ul. Nowomiejska 5. Właściciel Chil-Machel •
Łódź,
Lando, zamieszkały w Łodzi prz:y uli-;y Nowomiejskiej 5. Intercyzy nie zawa r ł.
Nr. 11496/A. „Henryk Basiń:iki". Handel Rolnicz:y. Firma istnieje od 10 serpnia 1927 roku w Brz:e.
zinach. Wła ściciel Henryk Basiński, za mi e s zka ły w
Brzezinach przy ulicy Mickie wicza Nr. 11. Intercyi y
nie zawarł.
ubrań męskich

r

warł.

I Drobne

ogłoszenia

„Prawdy"

Cena jednorazowego ogłoszenia do 35 słów 3 o ~ - do 60 słów
5 złotych, za każde dalsze słowo 5 groszy.
Drobne ogłoszenia w „Prawdzie'' czytane są przez kilkanaście
tysi~cy ludzi we wszystkich miejscowośdach Rzeczypospolitej i odnoszą
niewątpliwy skutek.
Oferty i ogłoszenia adresowane do administracji „Prawdy" są
niei:włoczn!e wysyłane do osób, które nadały odnośne og ł oszenia.

~

-------------·-------·
····---------····--·-···-------·-·········-········----------------Należytość za ogłoszenia należy wysyłać przekazami do administracji
„Prawdy" w

Łodzi,

t t ·HftH

I
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O GŁ OSZ EN'IA

PraklYki ;:i Fu ~zce~:
krowni poszukuje tech0

nik. Łaskawe oferty pod
• Technik~ do admm1str.

:~~~~
I S';;~~zka
pościeli

I

wpłacać

Piotrkowska 85 lub

przyjmie

llzny I

czasową pracę · w domach
prywatnych. Może wy·
na prowincję.
jechać
do admin.
Zgłoszenia

„Prawdy• pod .Szwaczka".

Studentka u~;;ee:~

warszawskiego przyjmie
posadE: lektorki, panny
do towanystwa lub wychowawczyni do dzieci.
Zgłoszenia pod .Student·
ka" do adm. "Prawdy".

nlłu

Pos UUJ'

sekretarki poszukUJEl· Posiadam dobre świadectwa
s.tenografujE: i władam
biegle Językiem niemieckim. Oferty pod .Sekretarka 25• do F\dmlnlstr.
• rawdy".

Korepetyc)I p~~teu-

słuchacz praw U. Warsz.
Specjalność; przedmioty
z zakresu sześciu klas
gimnazjalnych. E. Urbań
śki poste restante War-

szawa l

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

FW+M+§R*

daży

szulrniE: · Wyroby polsKie,
wysoce artystyczne t tanie. Możliwy jest do osiągniE:cia dobry zarobek.
Ogłoszenia z podaniem
adresu do administracji
„Prawdy" pod .outy obrót".

Sprzedam

s~~~;

hipoteczne n11 nieruchomościach w Lodzi. Reflektanci zechcą podać
swoje adresy do adm.
,.Prawdy".

ac budo1111anv Farmaceutka
Pl
w K11towlcach w ruchliwej dzielnicy do sprzeposady
poszukuje
stałej

Nr.' 11488/A" „Fabryka wyrobów włókienniczy!=h
i chustek fentazyjnych Szmul-Eljasz Sztrauch i Igna- ,, De n tys ta" do adm.
chacz un iwer. Warszawcy vel Icek Szlrauch". Prowadzenie fabryki wyro„1-'rawdy".
skiego. Przygotowuje
bqw włókienn ic.zych i . chustek fantazyjnych . Firm<>
do matury. Wymagania
ist~ieje od 1 lipca 1927 ·roku . Łódź, ulica 28 pułku
skromne. Zgłoszenie pod
1
SzmulWłaściciele
Strzelców Kaniowskich · 63.
„Prawnik" do admlnistracj ,.Praw :!;" ~
Eljasz vel Elja Sz:trauch i Ignacy vel Icek Sz:trauch, I gljnej I innych dewocjonallj p'rzyjmE: Zgłoszenia
zam. w Łodzi: pierwszy przy ulicy Lipowej Nr. 31 1 pod Biało Podlaska drugi przy ul. Andrz:eja 43. Spółka firmowa. Czas
poste restante - Kazi·
mierz Karwowski.
trwania spółki określony został na jeden rok z autodo dwunastoletniego
c h I op ca poszukiwany.
matycznem rocznem przedłużaniem. Zarząd nalety
0
Wymagane kwalifikacje
do oou wspólńikow. Wszelkiego rodzaju zobowią
do nauczllnla w zakresie
stadobrym
w
sobowe
1
zania, weksle, umowy ·i kontrakty notarjalne i pryprogramu gimnazjalnego.
nie kuplf:. Oferty z po·
watne winny być podpisywane przei obydwuch daniem marki i ceny na
Poseda na prowlncj I,
Zgłoszenia pod „Wychowspólników łącznie ·pod stemplem firmowym, indosy adres Jakubowski Józef
wawca" do adm. „t'rawKielce poste restante.
kon;spondencję
sądowe,
zaś (żyr,a), _plenipoten.cje
dy".
zwyczajną, rachunki i .pokwitowania mogą być poddo dob
D motocykl, możpisywane · przez - każdego · ze wspólników samodzielnie
rze pros:
9' !lwie „Indian"
peruj14cej agentury handi każ.dy ·z nich ma prawo odbierać pieniądze z: banlub „Harkey" z sl1nym
lowej w Warszawle poków, inkasować wszelkie należności, listy polecone,
motorem i wózkiem doszukuJE: . Kapitał wymaczeppym. Oferty z podabagaże i wszelkie ładunki,
przesyłki wartościowe,
gany JO.ODO zł. Lokal
niem ceny I daty kupna
biurowy posiadam w najprowadzić sprawy sądowe i prowadz:enie takowych
oraz szczegółów dotychSzcze·
dzielnicy.
lepszej
Intercyz wspólnicy nie
powierzać osobom innym.
czasowej używalności do
gólnle dobre widoki dla
zawarli.
admin, „Prawdy" pod
posiadającego stosunki
„Motocykl".
w sferach przemysłowych
Nr. 11489/A. „Gustaw Sutter". Sklep spożyw
inw
współpraca
Czynna
1925
od
istnie~
Firma
pasz:y.
·
sprzedaż
czy i drobna
teresie pożądana, ale nie·
roku. Łódź, Brzezińska 125. Właściciel Gustaw
konieczna.
doskonałej marki bardzo
Sutter, zamies~kały w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej
mało . używany i na noD młodego DoNr. 125. Intercyzy nie zawarł.
9' bermana czys- wych gumach. Reflektantej rasy. Może być nieci dla osobistego skoNr. 11490/A. „Izrael Neuberg", Drobna sprzetresowany. Oferty z po·
munikowania się zechcą
daż manufaktury. , Firma istnjeje o~ 1920 ro.ku . . Łódź,
d'a niem wieku I ceny do
podać adresy do adm.
Nowomiejska 19. Właściciel Izrael Neuberg, zamieadm. „Prawdy" dla H. J,
„Prawdy" pod „Okazja".
Inszkały w Łodz:i przy ulicy Kamiennej Nr. 16.
tercyzy nie zawarł.
Nr. 11491/A. „Srul Rechtman". Drobna sprzedaż galanterji. Firma · istnieje od 1912 r. ł.ódt, ul.
Nowomiejska 5. Właściciel Srul-Lejb Rechtman, zamie~zkały w Łodzi przy ulicy Nowomie_jskiej 5. In:
tercyzy nie zawarł.
ogłoszenia
że
Nr. 11492/A. „Jakób Sochaczewski". Drobna
sprzedaż krajowego obuwia. Firma istnieje od 1897
miejscowości
roku. Łódź; Nowomiejska 13. Właściciel Jakób Sochaczewski, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Nowomiejskiej Nr. 15. Intercyzy nie zawad.

Student - słuchacz

kładu dentystycznego
w Grudziądzu poszukl·
wany. Lgłoszenia pod

KondYCJI s~~k:j~ ~~:

t0 ~1SP!~w~e~~r~~~~:

i

W1tł1owQwca

Butobus, ~~zi! ~:
SPO'(Dl•ka

KUPI

Sprzedam

~~::1~

KUPI

•••

I

"ki:~~
O s~~ze- wf oszkuuię
Kolporterói
Warszawie. Najbardziej
dewo;:1onalji po ·

w aptece lub składzie
aptecznym na prowincji,
Zgłoszenia do administr.
„Prawdy" pod „Stała po·
sada".

Technik ~nt~~ty~!:

t·

DROB ~ E

dania. Zgłoszenia poważ
nych reflektantów pod
adresem: Katowice, poste
restante, Henryk W o I\ma n

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

Nr. 11493/A. „Wolf Winer". Sprzedaż delikatesów kolonjalnych i kosmetyki. Firma istnieje od
1 października 1927 roku. Łól!ź, Piotrkowska 229.
zam. w Łodz:i przy ulicy
Właściciel Wolf Winer,
Pi-otrkowskiej 229. Intercyz:y nie zawa r ł.
Nr. 11494/A. „Julja lzydorkiewic:t". Piwiarnia.
Firma istnieje od 1 lipca 1926 roku. Łód ź Brzeziń
ska 102. Właścicielka Ju\ja Izydorkiewic;, zamieInterszkała w Łodz:i przy ulicy Brz:ezińskiej 102.
cyzy nie z:awarła .

Intercyzy nie

zawarł.

Nr. 11483/A. „ Kaima Abramson". Zakład elektrotechniczny. Firma . istnieje od lczęrwca 1927 roku.
ł.ódź, ul. Zawadzka 6. Kałma Abramson, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Zawadzkiej Nr. 6. Inter'cyzy
nie zawarł.
Nr. 11484/A. „Kajla Rozencwejg"~ Herbaciarnia. Firma istnieje od grudnia 1926 roku. Łódź,
Bałucki Rynek 1. Właścicielka Kajla-Ruda Rozencwejg, zam. w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 2i. Intercyzy nie zawar~a .
Nr. 11485/A. „Bracia Ch i ~· ~ajs". Handel
chustkami i manufakturą. Firma istnieje od 22-go
Łódź, ul. Nowomiejska 2 i 19.
września .1927 ·roku.
wła~ciciele: Chailn \Y( a~s i Meszek Wajs, obaj zam.
w Łedzi przy uli~y Zachodniej 23. Spółka firmowa.
Czas trwania sp'ólki · określony· zosbł na trzy lata
z automatycznem trzyletniem przedłużaniem. Zarząd
należy do obydwu~h wspólników. Wsz:elkie zobowią
zania, weksfe, Żyra, akcepty, winny być podpisywane przez cibydwucii wspólników łącznie pod stempiem firmowym, jak również wsz:elkie akty notarjalne i hipoteczne; oraz pełnomo·cnictwa i prokury. Nalomiaąt każdy ze wspóinikó~ upoważn_iony jest samodzielni~ podpisyw~ć rachunki, obstalunki, pokwitowania, korespondencję l inne dokumenty ni~ m ające
charakteru zobowiązań, odbierać korespondencję
zwycz:ajną, pole<;oną, priekazy pieniężne, przesyłki i
towary. Intercyz nie zawaorli.
Nr.. 11486/A. „Iskra, wł. Sura Lipska i Lajb
Fricman". Sprzedaż artykułów elektrotechnkznych.
Firma istnieje od 1 pa:tclz:iernika 1927 roku. Lódt,
Właścicie l e: Sura Lipska i Lajb FridGłówna 50.
~an 'z;arn. w Łoclz:i : pierw$zy przy ulky Zgie1'skiej
Nr. '5, drugi przy ulicy Gł ównej 50. Spółka firmowa.
Czar· trwania: · spółki określony został na jeden rok
z automatycznem rocznem przedłużaniem. · Zarząd
należy do obu wspótników . . Wszelkie zobowi~ania,
weks'le, żyr.a, przekazy i t. p. winny być podpisywane
prz:ez obydwuch wspólników pOd stemplem firmowym; ·do · podpisywania zaś korespondencji, rachunków, upoważnień sądowych, jak również do pokwitowania z odbioru · wszelkiego rodzaju zwyczajnej i
poleconej korespondencji, przekazów listów pienięż
nych i paczek upoważniony jest kaidy samodzielnie.
Intercyz wspólnicy nie z~warli.
Nr. 11487/A. „Stanisław śliwa~skł", Sprzedaż
z własnego ·wyrobu · powideł ziółow.ych. Firma istnieje od 1920 . roku. Łódź, Brzezińska 33. Właści
ciel Stanisław śliwański,· zam„ w Łodz:i przy ulicy
Intercyzy nie zaiwarł.
Brzezińskiej 33.

Nr. 46

politechniki warszawskiej poszukuje kon dycji
na wsi. Specj~lność matematyka fizyka i chem·
ja. Zgłoszenia Warszawa-Politechnika St. Rutkowsk i.

rzadcy
Posadv
ziemskim pow
majątku

szukuje emeryt. kapitan
artylerji, nieżonaty. Zgło·
szenia pod ,,Kapitan" do
administracji „Prawdy".

Pośredniczę

w załatwianiu wszelkiego
rodzaju spraw w War·
szawie zarówno w lnsty·
tucjach rządowych jak I
prywatnych. Zwracając
slE: do mnie każdy oszmoże kosztów
cz~dzi(
podróży i czasu. f\ntonl
Piaskowski poste restante Warszawa I.

Do
w

wgdzierżawieoła

większem mieście prowincjonalnem większa
restauracja z wyrobioną
mieszczańską klljentelą.
Reflektanci zechcą podać swoje adresy do adm.

„Prawdy"
interes".

pod „Dobry

Pami~tać nal~ży

poządane trzy pokoje w
okolicy ł\leji Jerozolimsk ich. Zgłoszenia pod
„Mieszkanie" do adm.
„ Prawdy_"_. - - - - -

POŻYCZ kl zł~~;~~

na termin 10 miesięcy
na korzystnych warunkach poszukiwana. Za·
bezpicczenie jest. Zgło
szenia pod „Pożyczka"
do adm. „Prawdy".

łlarkl

pocztorae

Nawiążę korespondencj~

w celu wymiany marek
pocitowych . Posiadam
ll<;ine rzadkie okazy.
Stanisław Lang owski
Lublin, Kapucyńska 3.

ogrodniłi ~~ ~~~~~

owocowych poszukiwany
Posada do obj(lcla zuazZgłoszenia z podaniem
dotychczasowej pracy fa·
chowe1 do adm . „Prawdy'' pod „Kresy".

pk~i~f rancusKa
posady nauczyciel•
stałej

kl w domu prywatnym.
Wyjedzie n11 prowincją.
dosiada dobre śwlade•
ctwa. Oferty do admin,
„Prawdy'' pod „H. J. 26".

Kancelistka

do adwokackiej kance·
larjl na prowincji potrzebna. Wymagana biegłość
pisania na maszynie oraz
praktyka korespondcn·
cyjna. Zgłoszenia pod
„Underwood" do admin.
„Prawdy".
D motor benzy•
'f nowy o sile
do 5 KM. Oferty z podaniem ceny I marki fabrycznej pod „folwark"
do adm. „Prawdy".
·--..,..-

Kupi.

KorespondentJe

w celu matrymonialnym
z panną lub
wdową do lat 28. Mam
lat 35, jestem na niezależnym stanowisku w Waszawle. Zgłoszenia z por
daniem stosunków ro·
dzinnych pod „Niezależ
ny" do adm. „Prawdy".
naw l ążE:

o tem

!•

„Prawdy" docierają do przeszło
drobne
w Polsce i czytane są przez
2000
czytelników wszystkich sfer.

liI Ceny ogloszen:

Strona ogłoszeniowa dzieli sit; na 4 szpalty. Ogłoszenia zwyczajne 25 gr. za 1 milimetr
wysokoki w jednej szpalc:i,e. Ogłoszenia w tekście 40 gr. za milimetr wysokości w jednej
szpalcie. Drobne 10 gr. za wyraz. Ogłoszenia w „Zródle Zakupu" 3 zł. za 2 wiersze, każdy nast~pny wiersz 1 zł.
,

Odbito w Drukarni

Państwowej w Łodzi, Piotrkowsk~ ~

