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Tysiąc dziewięćset i dwadzieścia sześć ! 

' lat - dziewiętnaście stuleci minęło od tej i 
nocy, w której na świat przyszedł Chrystus, ~· 
aby nawrócić ludzkość na drogę jej przezna- '. 

czeń, z której zeszła, wyrzucając_ z duszy ; 

obraz Boga, na podobieństwo którego czło- : 

wiek został stworzony. Bóstwa kamienne ; 

nie mogły zastąpić zatraconego przez ludz- i 
kość pierwiastka bozego. Dziewiętnaście f 
stuleci mija od chwili, gdy w Betleem w zie- ~ 
mi judzkiej, narodził się ten, który miał gło- ; 

sić światu nową naukę - ewangelję - któ- : 

rej słowa zmieniły oblicze świata i do dziś ~ 
d~ia w każdym z nas mogą obudzić nowe ży- j 
cie. I 

Nauka Chrystusa podbiła świat starotyt-1 

ny i całym promiennym swoim blaskiem 1 

przyświeca współczesnemu rozwojowi ludz- i 
kości. Wiecznie prawdziwa i wiecznie pięk- j 
na. S~up ognisty, chroniący ludzkość w do-1' 
czesne1 wędrówce przed _zbłąkaniem, blask, 

;.~ „ 'L J wouec ldo. ego gasną najcudowniejsze świa-
tła dumnej myśli ludzkiej. 

I nic, co umysł ludzki stworzył nie prze

~rwało ~~nad wiek _fycia ludzkiego, jeśli -j 
iskry bozeJ w tem nie było, jeśli poczęte zo- j 

stało w mrokach, przed blaskiem nauki Chry- I 

stusowej zasłonionych. Powstawały i ginęły J 

·w morzu niepamięci systemy filozoficzne ! ' . 
doktryny społeczne - nieraz poprzez czer- ; 

wone morze krwi wracać musiała ludzkość 

na jasny brzeg, od którego się oddaliła. 

Bez najmniejszej sz~ody dla rozwoju ludz 

kości legły w gruzach potężne cywilizacje, 

płonęły ·góry zapisanych zwojów pergaminu 

- ale nie zginęła ani jedna myśl, nie zatarła -
się pamięć ani jednego dzieła, zro-dzonego I 
pod wpływem wzniosłej nauki Nazareńczy-. 
ka. 

A co jest dzisiaj~ Silniej niż kiedykolwiek 

odczuwa ludzkość potrzebę boskiego światła . 
nauki Chrystusowej. I 

W pochodzie swoim genjusz ludzki zdzie

rał jedną po drugiej pieczęcie, strzegące taj

ników materji. Wydzie~ał przyrodzie i prze

stworzom jedną po drugiej z ich tajemnic i 
już sądził się być panem świata - Bogiem. 

l 

I oto dostrzega, że stworzyć nic nie jest w I 
s·~anie, tylko znaleźć, ze poznał wiele', ale nic 

me z~~zumiał, ż~ od:rył ~iły nieznan.e sobie, l 
potrm1 uszczknąc cos z nich dla swe1 korzy-

ści, ale ~ie zna ani źródła ich ani kresu. Cho- I 
remu daje proszek lub płyn i nie wie - jeśli ) 

, I 

po~10że - dlaczego pomogło, a jeśli zawie-1 
dz1e - dlaczego zawiodło. Widz:i się jakby 

w labiryncie, a cała jego mądrość i wiedza j 
wydaje mu się być światełkiem nędznej I 
lampki, zdolnej oświecić tylko tyle miejsca, I 
ile zajmują jego stopy. 

I dlatego, więcej niż kiedykolwiek, tęskni 

do światła, bo poznał ciemność. 

A w ciszę nocy wigilijnej popłynie rado

sna nowina: „Chrystus się narodził!" - i roz

błyśnie gwiazda, rozpraszająca ciemności. 

PRZEWRóT NA LITWIE. 
gnisk wielkiej polityki europejskiej, co pe- , =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
wien czas słyszy o projektach rozwiązania I 111 6i il ND• 4 M\ill!!i.\lll!lfł' ilii~ 

sprężyny międzynarodowej polityki - przy
szłość pokaże. 

sprawy „korytarza" pomorskiego w ten spo-
S!lne podniecenie w polskiej opinii publi- sób, by Polska~ rezygnując z korytarza, da

czne1 wywołał zamach stanu, zainscenizowa- jącego . nam dostęp do Gdańska i Gdyni -
ny przez faszystów litewskich i przeprowa- poszukała sobie dostępu do Kłajpedy. Pro
dzony ze skutkiem. Rząd kowieński socjali- paganda wewnętrzna, pochodząca e>d grup 
styczna-liberalny został rozpędzony, a prezy- I politycznych niechętnych rządowi, niedwu
dent Republiki litewskiej Grinius zmuszony -: znacznie daje do zrozumienia, ze sfery zbli-
d • • I o zrzeczenia się swego stanowiska. Do wła- j żone do rządu Marsz. Piłsudskiego, takiej 
dzy doszedł były prezydent Republiki Smeto- l koncepcji kategorycznie nie odrzucają. 
na, przyjmując ją z rąk przywódcy faszystów. l Są to brednie i fantastyczne pomysły, 
. Zamach został w ciągu trzech dni zalega- j gdyz żaden rząd polski a już najmniej rząd 

hzowany. Zebrał się sejm i przyjąwszy do 1 Marsz. Piłsudskiego nie straciłby ani jedne
wiad?moś~i rezygnację Griniusa: w wyborze ,. go słowa na rozmowę, której tematem była
zatw1erdz1ł Smetonę na urzędzie prezyden- by sprawa „regulacji" granic naszych na Po
tow.skim. \V/ posiedzeniu sejmu nie wzięli morzu i nie widzimy nikogo wśród grup 
udziału przedstawiciele stronnictw dotych- współpracujących z rządem, kto ośmieliłby 
czasowej większości. się palcem ruszyć w tej sprawie. -

Według deklaracji nowego rządu zamach I z tego powodu - dzięki tej od dawna 
stanu wywołany został koniecznością prze- prowadzonej propagandzie - panowało to 
c~wstawienia się rosnącym wpływom komu- podniecenie, jakie obserwowaliśmy w związ-
mstycznym. ku z zamachem kowieńskim. Z Rosji i Nie-

• • • miec szły przecież głosy, że zamach kowień-
VJ/ sprawach ,i zagadnieniach wewnętrz- ski jest dziełem agentów polskich. 

nych Litwy kowieńskiej polska opinja publi- * * * 
czń~. się nie orientuje, pozostawiając to dyplo Istniał jeszcze jeden wzgląd, uzasadniają-
maCJi. Interesuje naszą opinję kwestja litew- cy podniecenie. W związku z zamachem 
sk~ z innych względów.- głównie zaś dlate~o, stanu mogło dojść na Kowieńszczyźnie do 
że ilekroć mówi ktoś lub napisze o niehezPfe. ekscesów przeciw ludności polskiej. Opinja 
czeństwie jakiegoś zbrojnego zatargu, j,ie~~ 'W Po1sceT nie przesz.'łaby do porządku rdzien
wsze, co na myśl przydwdzi - to Litwa. I nego nad okrzykami rozpaczy rodaków z tam 
J.est to bowiem jedyny z pośród naszych są- tej strony kordonu. 'A tak mało jest w na- · 
sia?ów, ~ któ;ym żyjemy ~on:ial~ie na stopie -1 szem ro~porządzeniu zwykłyc~ w takich wy-
WOJ~mneJ. Mimo wielu prob i na1szczerszych padkach środków odwetowych. -
~aszych chęci, nie udało nam się nawiązać l Na szczęście obeszło si~ bez tego. Nowy 
zadnych stosunków z Litwą: ani dyplomaty- rząd litewski - aczkolwiek bardziej wobec 
cznych, ani konsularnych, ani tych najele- Polski nieprzyjaźnie usposobiony niż po
mentarniejszych, jakie istnieć powinny mię- przedni i bardziej uległy wpływom niemiec
dzy dwoma sąsiadującemi z sobą państwami, kim - zdołał utrzymać w kraju spokój i ani 
zwłaszcza w 20-stym wieku, gdy ~ranice do ekscesów, ani do awantur na pograniczu 
przestały być murami chi11.skiemi, dzielącemi nie dopuścił. Rząd polski - jak było do 
pańs!wa. przewidzenia - zachował postawę neutral-

. Litwa kowieńska przy każdej próbie ja- nego i beznamiętneg0 obserwatora. Na szcze
~1egoś porozumienia wysuwa sprawę Wilna gólniejsze uznanie zasługuje służba prasowo-
1 de~laruje, że dopóki nie oddamy Wiln_a, informacyjna, pozostająca pod wpływem pol
mus~ uwa~ać się za pozostającą z nami ,na skich władz rządowych. Agencja oficjalna i 
stopie wo!ennej. _ agencje półoficjalnie informowały prasę bez 

. \V takich warunkach przewrót faszystow- cienia tendencji politycznej i bez cienia chę
ski, a więc nacjomdistyc:my, musiał wywołać ci wpływania na opinję w pewnym okreśło
p~WlH': podniecenie w Polsce. Wilno od gra- nym kierunku. Najlepszy to dowód, ze nikt 
nicy litewskiej oddalone jest o 20 kim. i nie w Polsce nie myśli o zmianie dotychczaso
potr~eba źadnych formalności, fadne~o zry- wej taktyki wobec Litwy. 
wania stosunków, gdyby komuś w Kownie Jak ułozą się stosunki na Kowieńszczyź
spodobało się napaść na terytorjum polskie. nie i czy za kuHsami zamachu działały jakieś 
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no orotznv numer „,row~v" 
Ukaże się już w obJ~tości 12 stron. 
Zawierać będzie szereg cennych artykuł6w, dających przegląd na)wa:J:
nlejszych wydarzeft w :.tyciu społeczeństwa I pafastwa w roku 1926. 
z tego względu numer ten posiadać bt:dzle wartośt dokumentu. 

W tymsamym numerze rozpoczynamy druk odpowi~dzi na wystosowane 
przez redakc:jE; .Prawdy" do nejwybitniejszyc:h osobistości w Polsce zapytanie 

~,Czego ·naleźy zyczyć Polsce i społe-
/ 

. czeństwu polskiemu w roku 1927-? 
Numer będzie bogato ilustrowany 

(Cł'!lil! prenumeraty pozostaje nie- fi zt kw 1~1n• 
zmieniona i nadal wynosić będzie 'ł •• ar M łB. 

Numer pojedyńczy kosztować będzie 40 groszy. 

* • ... ' 
POŻYCZKA ZAGRANICZNA. 

Ostatnio znowu coraz głośniej mówi się 
o prowadzonych jakoby przez rząd rokowa
niach o pożyczkę zagraniczną. Oficjalne
go potwierdzenia tych wiadomości nie
ma, ale nie ulega wątpliwości, że rząd uwa
Za sprawę tę za jedną z najpilniejszych i ze 
poświęca jej należytą uwagę. 

Defetyzm gospodarczy nanowo bowiem 
szerzyć się zaczyna. Koła nastrojone wobec 
rządu opozycyjnie skwapliwie notują kazdy 
ujemny objaw w naszem życiu gospodarczem. 
Każdemu zwiększeniu się liczby bezrobot
nych nadaje się szczególniejsze znaczenie, 
każdy objaw wzrastania drożyzny podaje się 
jako dowód zbliżającego się nówego kryzysu 
gospodarczego. 
Przewidywaliśmy dawno, 'he musi nastąpić 

załamanie się konjunktury, tak dla ·nas łaska
wej w obecnym, dobiegającym do końca, ro
ku. Nic się bowiem przez ten czas tak zasa
dniczo nie zmieniło, by właściwy rozkwit 
życia gospodarczego już miał się zacząć. 
Cierpimy na brak kapitału, który uniemożli
wia. n~m podjęcie i RY5tei{l:-+yc?:!lf kontyw1n
wanie produkcji przemysłowej w warunl?ach 
zgóry przez ustawodawstwo nasze określo
nych. - Postawiliśmy sobie za wysoki stopień 
i brak' nam sił, by się nań wdrapać. Czasem 
jakaś sprzyjająca siła podnosi nas nieco, zda
je nam się, że juz, już nogę na stopniu, od któ 
rego zaczyna się gładka droga, postawimy. 
Ale to są złudzenia - najwyżej zdobywamy 
kilka cegiełek lub jakiś pieniek pod uogi -
ale wciąż jeszcze za wysoko. 

Tegoroczna sprzyjająca k(')njunktura dała 
nam taki pieniek pod stopy w postaci stabili
zacji waluty. Narazie trzymamy go mocno. 
Ale to nie wystarczy. Kryzys jest nieupi
kniony. Nie będzie jednak tak ostry jak 
przed rokiem - jeśli rząd nadal zachowa zi
mną krew i tę przytomność umysłu, jaka ce
chowała go dotychczas . 

Jeśli zdołamy zabezpieczyć walutę przed 
wahaniami, ani wzrost bezrobocia ani dro
zyzna ~roźnych rozmiarów nie p~zybiorą. 
Przy pewności walutowej przemysł pracować 
będzie, borykając się z przeciwnościami, bo 
to leży w jego naturze. Okoliczności do
brze i powszechnie znane zmuszą go może 
do ograniczenia produkcji - ale dążyć bę
dzie wszelkiemi siłami do powiększenia jej, 
bo to jast jego przedewszystkiem interes. Bę
dzie może zmuszony wymagać więcej od ro
botnika ni.Z wymagał, gdy konjunktura rów
p.owazyła wszystkie słabe strony, ale jeśli ży
cie tak kaze - przepis papierowy musi u
stąpić. Niech komisja ankietowa orzeka, 
czy nie jesteśmy w taldem położeniu, że brak 
własnych kapitałów gotówkowych równowa
żyć musimy kapitałem pracy. 

Masowego bezrobocia przy stałości wa
luty obawiać się nie potrzeba. 

Tak samo drozyzna. Bezgranicznie rość 
nie będzie, jeśli nie damy jej pola w postaci 
powiększania zarobków. Zawsze bowiem 
towar stosuje się do zdolności nabywczej 
spozywcy, a nigdy spożywca nie reguluje 
swoich dochodów według ceny towarów. Ta 
prawda była u nas długo zapoznawana. Trze
ba ją teraz z całą konsekwencją zastosować 
a pochód drożyzny będzie wstrzymany, 

Ale wszystko to tylko wówczas, jeśli wa
luta pozostanie ustabilizowana. To jest 
pierwszy i jedyny warunek. 

A nie sądzimy, by bez pożyczki zagrani
cznej można wyzbyć się wszelkich wątpliwo
ści co do losu waluty. 

I jeżeli naprawdę toczą się rokowania o 
taką pożyczkę, to przyjąć należy to jako do
wód przezorności ze strony rządu i je~o pra
wdziwej troski o rozwój gospodarczy pań
stwa, 
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Cynizm w dramacie · dzieJo\vym 
Europy 

Zagadnienie kresów wscl odnich 

Na arenie dziejowej Europy rozpoczął się j wszechna nędza i liczne pomniki, nieznane- I 
niedawno dramat, którego akt drugi kończy I mu żołnierzowi-bohaterowi wzniesione. 
się obecnie. Rozwiązanie trzeciego akht Jeden wojowniczy kontrahent lei;tł na po
nie da się przewidzieć, ale niedługo zapewne 1 lu chwały, a spuścizna jego, według pojmo
wypadnie czekać. I wania sprawiedliwości zwycięzców, podzie-

Treścią dramatu jest zatarg między spra- .1 !oną została sprawiedliwie, ale według upo
wiedliwością międzynarodową a dwoma kon- ] dobania, wygody, bezpieczer1stwa i potrzeby • 
trahentami, których uważano za zbrodnia- ! zwycięzców. Z tym zatem duchem, niepo- j 
rzy, mącących spokój Europy. Jeden z nich j kojącym Europę, nie było już kłopotu. Zde- li 

osobliwie zdradzał tak wielką agresywność 
1 
chły pies nie kąsa. 

i pychę panowania nad światem, że groził j Na placu boju pozostał wszakże drugi , 
podkopaniem fundamentów potęgi najpotęż- ! czuj-duch, który z pokorą podpisał - złotem ! 
niejszego państwa. · 1 piórem, zdaje się . - wszystko, czego od nie- : 

Zatarg ten o, szumnych tytułach sprawa- j go żądano. Myślał bardzo logicznie: skoro l 
dzał się jednak do idei bardzo ·pięknej, nie- i brak mi sił do obrony, nierozsądkiem byłoby I 
wątpliwie pożytecznej, acz niezbyt idealnej, i dalej walczyć. Podpisywać traktaty łatwiej 
która nazywała się handlem. Jedno z państw j jest, niż zwyciężać, atrament tańszy od krwi. l 
już miało ustaloną siłę i wielkość, drugie :ro- j I tak, · w imię sprawiedliwości dziejowej i 
sło w siłę i wielkość tak szybko, że lada międzynarodowej powstał traktat w Wer
chwila mogło przerwać tamę, dzielącą .je od salu. Niemcy przyrzekli grzeczność, spokfij, 
morza i . źródła zyskownego handlu zagarnąć szanowanie cudzych granic państwowych, 
dla siebie. · Trzeba się było śpieszyć z wypo- rozbrojenie i uczciwe wynagrodzenie szkód, J 
wiedzeniem wojny. wyrządzonych innym, ! 

Prawo i przywilej ciągnienia zysków z Niedługo jednak taki stan błogości pano- i 
całego świata wydawało się hasłem zbyt wał. Jak tylko spostrzeżono, że nahaj nad i 

kramarskiem i dlatego zdecydowano tę woj- karkiem nie wisi, wielcy filozofowie, uczeni, 
nę nazwać walką o sprawiedliwość międ3,;- politycy i dyplomaci niemieccy poczęli chło- l 

cl ' i··· I'" · 1 I!' naro ową, co uważano za tern słuszniejsze, c n:e! 1 „:rea m~ . rozurnowac: tr~ dat we:sa -
że obaj przeciwnicy zwiększali a niekiedy i sk1 1cst przec1ez tylko kawałkiem pap1e1.'u1 

budowali państwo swoje, rabując bez cere- a n.ie armj'7-, złożt:;ną. z 5 miljonów ludzi i, stu I 
·monji własność słabszych lub nie mogących tysięcy dział. Piemędzy mi:; mamy, basmy 
się bronić sąsiadów.. I oto na sztandarach wszystko wydali na wojnę, to pładć będzie- j 
wojskowych wypisano: redd·2 quod debes. my i1~ zdoła~y ~ze.chcemy. Co .za~ ~o ode- l 

Skończyła się wojna. Nieprzyjaciel był braneJ nam z1em1, me zrzc~rnmy się ie; wcale. j 
powalony. Postawiono straż na granicy, aby W'pruv.;dzie podpisaliśmy ugodę, ale realni , 
nie mógł jej, kiedy zechce, przekroczyć, ode- politycy nie liczą się z papierowemi przyrze- j 
brano mu brm1 i siły morskie, a kazano za- czenhmi. Co było nasze, m.usl do nas wró- I 
płacić za szkodę, wyrządzoną przez nie.go · cić. 

Po załamaniu się potęgi imperjum rosyj
skiego pewna część t. zw. „krajów zabra
nych" powróciła do Polski. 

Żyje tam, jak wiemy, ludność w większo„ 
ści niepolska, obca mową i reiigją, należąca 
do szczepu ukraińskiego i bhłoruskiego. Lu
dność ta jest obecnie przedmiotem wytężo
nej agitacji przeciwpolskiej, prowadzonei 
gJ:ównfo przez ościenne państwa, po części 
zaś przez żywioły mieiscowe, dążące cl.o o
derwania tych ziem od Poldd. Ostatnia for
ma agitacji szerzy się głównie we W schodni ej 
Małopolsce. Ofiarą jej padł niedawno kura
tor okręgu lwowskiego p. Sabiński. Cytutę 
fakt, który winien był wstrząsnąć opinją pu-· 
bliczną w Polsce, jest bowiem przestrogą, że l 
na kresach źle się dzieje. 
' Nie może być inaczej, bo, - wyznać to 

trzeba otwarcie, - polityki kresowej nie 
prowadzi Polska wcale, zdając przebieg wy
padków na łaskę losu. 

Jest to stan wysoce zatrważający. . 
Zarówno zachodnie jak wschodnie kresy 

państwa wymagają jasnef1 wy.raźnej i konse
kwentnej polityki. Instrukcje, otrzymywane 
p:rzez wojewodów i starostów muszą być je
dnolite, w imię jedn<ej idei przewodniej wy
dawane. Ludzie powinni być bardzo staran-

1 nie dobierani, wysoko wynagradzani, bo peł
nią służbę wielce odpowiedzialną i dla do- j' 

bra oraz całości państwa niezmiernie ważną. , 
Niestety ludzie byli do niedawna wyzna- I 

czani, jak gdyby przypadkowo, bez planu i 
i wyboru. Invtrukcje dawano sprzeczne, wy- l 
soce elastyczne, czasami chwiejne, Na rzą, j 
dzie obecnym można opierać nadzieję, że w l 
stan anormalny naszej administracji kreso- l 
wej wniknie i dążyć będzie do jej poprawy. j 

Chodzi mi w danej chwili o kresy wscho
dnie Rzeczypospolitej. Tutaj koniecznem : 
jest ~ade~sz~stko ustalenie li~ji ~vy~ycz1_1ej 11 
nasze) polityki w stosunku do zyw1ołov.r me- ! innym. - ·i· Rozpoczęła się wtedy zaba„vka w gonio- 1

1 Do tej wojny wciągnięto prawie świat ca- l neflo z innej strony. Prasa niemiecka ude-
ły, bo taka jest natura ludzi i państw, że rzyła n:< alarm: nie moż~my zgodzić się na , , 
przed silnym biją pokłony, a gdy mu się no- to, :ie nam odebrano Alzację i Lotaryngję, l !.,~il"=~~=~~~~~~;;..~':~:,.i.s:_;:~ammtm:il'.:,_~_•,_mm~ 
ga powinie, rzucają się na niego, jak oga:ry na ani. h11, to, że odebrano mtm Pomorze i Wiel~ 
wilka. Jednych wcią!t.nięto do walki nadz.ie- kopofak~. Na wieki zapomnieli o tem, że te PO iedz znajomym 1 
ją zysku, drugich zjednano groźbą, innych prowincje były Polsce zrabowane. Podnio
:wreszcie czapką, papką i solą. Ci zaś, któ- sł~ się przy~~mkpretensje do połączenia się ·-, że „PR ft WDĘ„ można zamówić I 
rzy siedzieli dalej •od teatrtt wojny, powie- z .-wstr:ą, ja1>.o rajem niemieckim, zbudziła 
dzieli jasno: „nas ta wojna ani świerzbi, ani się na~l~ opieka nad Niemcami nad górną 'IJJ kaidym urzędzie pocztotvym I 
boli, ~'jcie się, gdy macie ochotę, a my hę- Adygą. Słowem - dzwon na alarm. Za- ~ .np miesiąc, kwartał lub , rok I ' 

~ dziem handl~ać z ..t.mi, którzy nam będą c21ęło się1mącenie na włel'ką skalę: rtajne •J • • • b k' k d ' 
•y b · · · ł · 1 ze iest o owiąz iem ai ego i 

dobrze płacić!" I sprzedawali cement, mię- z roieme s1ę, g ośne pogróżki, niepłacenie 
dł ..:.r.. • • • M k z · · · inteliaer:ta, interesuJ'ąc:ego się 

so, broń potajemnie. Handlowali zatem krwią . µ5v'W, Ul\ryg1 z os wą. am1eszame i "' 

ludzką, d.opomagając w ten sposób do utrwa- nit;!pokói w całym świecie. O handlu ani mo- ż Y ci e m sp o ł e cze ń st w a 
lenia pokoju w świecie i panowania między- ·wy. Zamiast godzić się1 wszyscy się kłócą, i peństwa czytać ,,PRAWDĘ„ I 
narodowej sprawiedliwości, wszyscy zagroteni; nie handel, ale nędza sze-

Po ukończeniu wojny, zwycięzcy, jako rzyć się poczęła. Wartość piedądzu spadła ~-~--
najsilniejsi, poczęli wykonywać sprawiedli- do wartości znaków papi~rowych. Przykład ~~~~=::!l~>ZULLt~~~~~~~~~;;;;~54~1~H 
wość, zapomniawszy o sprawiedliwości. Wy- dały Niemcy: schowały złoto. Polska i Wło- Jeśli povtyższe układy w małej bodaj ' 
konywano ją w dwojaki sposób. Przedewszy- chy nie miały nic do chowania, potem paczę- cząstce okażą się możliw-e, to czy Briand po
stkiem zwycięzcy zabrali dla siebie, co każ- ła „l~ci~ć" waluta francuska, ·wlrnilcu an- myśfoł - kogo będzie miał po swojej stro
dy uważał za najpotrzebniejsze. „Ty, · _ po- l.i!ielak;i., '1 Niemcy opłyi.1,•ały w złoto amery- nie? Tak jak Anglicy o nas, możemy powie
wiedziano jednemu z kontrahentów _ nie kai1!!ki.e. dzieć, że nie mamy interesu miesza'nia się w 
jesteś potrzebny na świecie, a ponieważ jak W Europie dziać się pocz'.(ło coraz go- ich sprawy, ale co do Francji wiążą nas nie
arlekin ubrałeś się w różnobarwną szatę, od- rzej: siła produkcyjna pań~tw imalała, uhó„ rozcrwalnie stosunki historyczne. Bolą nas 
daj każclemu, · co jest jego własnością. Alś stwo roi;ło, niępokoje zwięk„zały się, handel, nasze nieszczęścia i jej, a cieszy jej chwała i 
d · l', b d · " Zb' I' . przemrd, rolnictwo pozba·„rione kredytu - po-wodzenie, A J'ednak B:ri"nd na ostatn1·e1' 

zte lC ę ztemy my , teg 1 Slę amatorzy. d ł W "" -
Dzielono tak, jak dzieci tną arkusz papieru, upa a Y· szy1WY obawiali się pogróżek sesji Ligi Narodów, która stała się nie mię-
nożycami, dzieląc kawałki między siebie r- niemieckich. Al~ i Niemcy zmiarkowały, że dzynarodową instytucją rozjemczą, lecz jakąś 
to twoje, to moje, to jego, nie zważajq.c na to, polityka! poli!róźek na p~a.wo i na levlO nie : giełdą handlową przyczynił się do wskrze- I 
. · · t d b' k D . je~t naj f!p!!.r:ą. Zacznijmy przeto chvmlić i f szepJa militarnej potęgi Niemiec. Odbywają i 

mu Powl'edz1'ano· poni'e.,..'az· do ni'ekto'rycli 1 się tam tranzakcje wątpliwe1' wartości, lekce- I ze papier wztę 0 z cu ze go mr a. rugie- u~polti.\J. ać sHnwch. Natura zaś ludzka }. est l I 
· " · taka, te każdemu bliższa koszula ciała . niż ziem masz pretensje, jako do własności, 1.:. wafa,ce, dla celów egoistycznych, spokój, bez . 

niech ludność, która je zamieszkuje, sama ·aft11.n; kaidy dba pn:edel'tszystkiem o wła- I pieczeństwo i całość państw, które niebacz- I 
· d k h al , Wł dz . . tiną skórę. Zaczęło się tedy od Lokarno, 'j 11ie oddały się pod jej ·opiekę. 

powie, 0 ogo c ce n eżec. a. 11 1 pte- "<lzie Nfo1nc~przvcupnąwszy po';'orn1e, "'z1'ę · d b ł k il ' · g Ł t d 0 1 - • - '"' Briand, godząc się na usunięcie kontroli 
~i:ć ~iZ le :b;gti ~ł:b;is~i: '::iógł ;';yc~~Ć li na knwał · Brytanię i Francję, zabezpie- międzysojuszn. nad zbrojeniem się Niemiec 
, d t ł t k' . . ł , . czywszy ją na papierze własnemi podpisami, i robiąc z tej kontroli przygodną zabawkę . 
1 os a 5 rzęp 1 SWOJe) w asnosct. do 11..·tóry"h prz·y•,v1' ązu1' ą, i'al' w1'emy, ?flr,cze- ł I - · • - - dla Ligi, zwiększy siłę polityczną i militar-

Tak zapomocą niesprawiedliwości utwo- nie formalne. ci..amberlain i Briand trium- N. · l'ł · h , · \ ·~ ną 1em1ec, rozpa i te ag1·esywnosc na 
rzyła się - sprawiedliwość. Aby mogła fowali, nicdoceniając, że - zabezpieczy- , W schodzie, największemu wrogowi Francji 
najdłużej utrzymać się, najmocniejszy sprzy- wszy lewą stronę od uderzenia -o zostawili dał miecz w ręce przeciw własnej ojczyźnie, ! 
mierzeniec powiedział: utwórzcie sobie taki odsłoniętą prawą. - . a przyjaźń polską sprzedał Niemcom za l 
rząd ze wszystkich państw, któryby pilno- Niemcy rozumowali trafniej: ponieważ 1· garść stęchłej soczewicy. l 
wał, ażeby między wami już nigdy wojny nie prawa strona, od Wisły, jest odkrytą, gdy się : To, co Niemcy uzyskali obecnie w Lidze ! 
było i nazwijcie .ten rząd Ligą narodów. Tak · trochę wzmocnimy, uderzymy na·1'przód na ' N dó · t tł · k '1 · i i aro w, Jes pocz"!: .nem prze res ema l 
też uczyniono. Ażeby sprawiedliwości mię- słabą Pol!!kę, odbierzemy to, cośmy już po- I wszelkich zdobyczy wojny, jest cynicznem 
dzynarodowej tem łatwiej stało się zadość, · siadali i będziemy czekać. Ani Fran"J·a, ani · · E · t 1 lt d 1 ..- I zamaugur.owamem w uropie powro u ait1 u 

o tego moralnego rządu węzwano najwięk- j Anglja nie będą wtrącać się w tę wojnę, tak pięści, panowaniem siły przed prawem. 1
1 

sze państwa, które miały wydawać wyroki' i • 1'ak nie mieszali się, g'dyśmy zabierali L. N d · d · I · N' l 
1 

1 • ..,.. 1ga aro .ow, u zie a1ąc 1emcom s <;.ry- .
1
' 

Postanowienia, a e w myśl sprawiedliwości j1 Gda.f1sk, Torun' 1' W1'elkopolskę. A tymcza- . · · I · · r.- • c1e pozwo em~ na nową woinę w r:.urop1e1. i 
słabym i małym państwom pozwolono słu- sem dojrzeją figi w Tusculum, o których ma- 1 kiedy poczują się na siłach i kiedy okoliczno- · 
chać i milczeć. I rz-,li żołnien:e Antonjusza. Włochy są jesz- ści pozwolą na to, przekonała śvriat cywili- ' 

Najsilniejszy sprzymierzeniec zamorski c.z~ ddt zagadką, ale widać, w którą stronę zowany, że przyczyną Wielkiej Wojny nie! 
do Ligi nie wstąpił. Wasze spory, powiedział się patrzą. Muesolini nie darmo rozkochał była potrzeba wprowadzenia w stosunki 
krótko - tyle mnie obchodzą, · co psa piąta I <iię w Juljmzu Cezarze, w posąg .jego, stoją- 1 Judzkie sprawiedliwości międzynaroc1owej, 
noga. Czego żądaliście, dawałem wam za I cy na biurku, wpatrzony. On wie, że Cezar lecz chęć pokonania groźnego handlu prze
gotówkę _ ja mam złoto, a wy papierki, na posiadał Galię trans~alpejską. Może przyj- ciwnika. Gdy się przekonano, że z przeci
których wydrukowano, że to _ złoto. I tak : <ldf! CZZl3, że zi:t Galję trans-alpejską wymie- wnikiem liczyć się trzeba, pozyskano go od
- Ameryka dostała złoto, a Europa - pa- 1 nimy nietylko Alzację i Lotaryngję, ale do- danie·m mu na łup słabych sąsiadów. Fran
pierki. Pokazało się jednak, że tego wszyst-

1
1 staniemy Austrję i dotrzemy pomaleńku do I cja przyłożyła do tego ręki. 

kiego do pokoju w świecie za mało. Han.del oceanu., Z jedn:ymi trzeba iść na wymianę, Cynizm w traktow·aniu spokoju Europy 
szedł źle. Niektórzy na papierkach dorobili I drugich walić obuchem. wystąpił teraz w całej pełni. · Briand może 
się wielkiej fortuny, ale narody i państwa zu- Jeśli ta polityka okaże się możliwą, wten j . się zadowolnić smutną sławą, że stał się ini-
bożały. czas dzi,iejsze słodkie i pokorne Niemcy, cjatornm najbliższej wojny - i za to zapew-

Po zakończeniu wojny o sprawiedliwość marzące o zg0clzi.e i pokoju, w otwarte karty 1 ne otrzymał nagrodę pokoju Nobla ·wspólnie 
międzynarodową na świecie, gdy pokazało zagrają z następcami Brianda i Chamberlai- ! ze Stresemanem. Jakże się szatan śmiać 
się, że już wszystko złoto europejskie wpły- ne'a, dziękując im za pozostawienie wolnej l musi z tej nagrody„, 
nęło do Ameryki, w Europie pozostała po~ ręki na W schodzie, . 

I 
R. G. 

polsl!;ich tam zamieszkujących. Nie możem~ 
zapominać, że żywioł polski w R:reczypospo„ 
litej stanowi tylko 69 proc. ogółu ludności, 
że pobratymcy słowia11scy na wschodzie, to 
17 pro,~. wszystkich mieszk2ńców. Z lict:.by 
27,2 miljonów ogółu ludności tylko 18 7 mi-
ljona przypada na Polaków. ' 

Z drugiej strony Polska musi bvć trakto
wana jako pa1istwo w pienr1Tszej linji dla Po
laków: charakter natodowy państwa ;~st 
1>r:i:ez to samo ustelotty, 

.To są .dwa bieguny osi polityki państwo
":eJ Polski. Wymowa tych tez, opierających 
się na faktach, jest wyraźna. Mając w swem 
łonie żywioły obce w tak dużej liczbie, nań
stwo nie może prowadzić polityki nietole'ran
cyjnej wobec nich. Nasza połHyka -pow!mrn 
być taka, ażeby żywiołom obcy:m było efo. 
brze w naszcm. t11aństwie, 

Sytuacja nie j2st pod tym v ... zględem dla 
nas zła, gdyż żywioły słowiańskie, - w licz
bie, ~,7 m~lj?na głów w.e ~sc~odniej cz~śoi 
panscwa zy1ące, - maią zyw10ły pokr-ewne 
po drugiej stronie kordonu w warunkach 
ba:~zo ciężkich. Porównanie powinno wy
pasc na naszą korzyść, jeżeli tylko ludność 
ta będzie na tyle oświecona, ażeby te różni
ce .o~enić. Do tej oceny należy jej dopomóc 
um1ep~tną prop"_gandą, paraliżującą wpływ 
rozkładowej i przeciwpolskiej agitacji. 

światli i ideowi wojewodowie i starosto
wie, wyna~radzani wystarczająco przez pań.
stwo i godnie je reprezentujący, mając do 
rozporządzenia środki państwowe, muszą 
sprostać walce z agitacją zewnętrzną, nawet 
hojnie zasilaną finansowo i dobrze zorgani
zowaną, zwłaszcza o ile fałsz argumentów 
lepszego życia po tamtej stronie kordonu bę
dzie widoczny. Trzeba się jednak wszelkie• 
mi siłami starać, ażeby fałsz ten był jak naj
bardziej krzyczący. 

Nie należy mniemać, ażeby potrzeby na„ 
rodowościowe żywiołów t..1naińskiego i biało 
ru~kiego, o które to żywioły tu głównie cho
dzi, stały na pierwszym planie wśród tych, 
które należy uwzględnić, chcąc z 5 bez mała 
miljonów slowian na kresach wschodnich zro 
bić dobrych obywateli państwa. We wscho
dniej Małopolsce jedynie, gdzie rozbudzer.ie 
na-rodowości ukrd 'skiej jest dość anaczne; 
potrzeby te grają większą rolę i winny być 
uwzględnione, o ile oczywiście nie wchodzą 
w kolizję z zasadą, że Polska istnieje przede
wszystkiem dla Polaków. Natomiast na te
rytorjach byłego z~bo~ rosyjskiego na pier
wszy plan wysuwa1ą się potrzeby gospodar
cze, kulturalne i oświatowe ludu tamtejsze
go. 

Uświadomienie narodowe jest tam. słabe, 
poziom oświaty i kultury bardzo niski. Jak 
dalece kiepsko jest na wschodzie z oświat? . 
świadczy odsetek dzieci uczących się. W 
województwach wschodnich wynosił w roku 
szkolnym 1925/6 - 59 proc., podczas gdy w 
województwach centralnych jest 82,5 proc., 
w zachodnich 95 proc., w południowych 90 
proc,, a na śląsku 98 proc. Postęp .ziem 
wschodnich kresowych pod względem oświa
ty jest już teraz widoczny, choć rządy polskie 
krótko trwają. \Y/ roku bowiem 1922/3 'oyło 
dzieci uczącycn się w województwach wscho
c1nich tylko 34 proc. 

Pod względem Kulturalnym i gospodar„ 
czym państwo winno nie żałować grosza na 
inwestycje kresów wschodnich'.. Kapitał wło
żony opłaci się sowicie procentem uczuć 
mieszkańców dla Polski. Rzeczpospolita 
winna sobie wziąć za zadanie zniszczenie tej 
oazy dzikości i barbarzyństwa, jaką. przed
stawia półno<tny Wołyń, Polesie i Białoruś 
polska. 

Zyskamy też niecoś w oczach kulturalne
go zachodu, jeżeli osuszymy błota, zbuduje
my drogi i uzdatnimy pod uprawę te dzie
wicze 'ziemie bezpłodne. 

Mieszkańcy oświeceni i gospodarczo silni 
staną się obywafolami polskimi z orzekona
nia, a takich żadna agitacja od Polski nie 
oderwie. Rozpoczęcie robót kulturalnych 
na wschodzie państwa jest tem więcej palącą 
kwestią, · że zmniejszy ono znacznb klqsk~ 
bezrobocia. 

Równolegle z akcją kulturalno-gospodar
czą winno iść oczyszczanie naszej admini
stracji kresowej od zachwaszczenia jej wszel 
kieP.o rodzaju wycf.owankami carskiej Rosji. 

Tych · myśli kflka rzucam na pa,pie:r w na-. 
dt:iei, że poruszę ludzi, •.vażność kwestji cd
CZ11'Na:ących, do wzięcia za pióro w tej spra
wie. 

Idea celowej polityki Rzeczypospolitej 
·wobec 17 proc. oobratymców słowi;:i.ń.skich 
nie jest błahą. Bez przesady rzec można, 
iż od traf„ego jej ujęcia zależeć będzie po
wodzenie Polski na terenie polityki świato-
wej, 

Dr. Gustaw Doboszyński. 
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źródło kryzysów i zatargów Czyny i myśli 
Największa w dziejach ludzkości rewolucja 

przeszła niespostrzeżona. - Wieś i mia
sto. - Zależność międzynarodowa. 

- Czy tylko dla fabrykanta 
się pracuje? - Czego uczyć 

trzeba? 

Rewolucja przemysłowa i tecliniczna mi
nionego stulecia przekształciła zupełnie go
spodarczą i socjalną strukturę całej prawie 
kuli ziemskiej. Ludność naszego kontynen
tu, wzrastając z 180 miljonów w 1800 roku 
do pokaźnej cyfry 450 miljonów w r. 1924, 
skupiła się najliczniej dokoła fabryk i busi
nessu. Ogólna konsumcja bez względu na 
państwową, narodową czy klasową przyna
leżność konsumentów, stanowi wyłączny 
sens czynności tych od ziemi oderwanych mi
l jonów. Postawione zostały w wzajemną 
zależność szerokie masy najbardziej odle
P,łych przestrzeni, przez co byt produkującej 
ludności przestał być funkcją jedynie jej 
wysiłku, a stał się w znaczniejszym stopniu 
zależnym od rozwoju i powodzenia innych 
społeczności, napozór nawet obcych. 

Dalekie przestrzenie kolonjalne, świecące 
w atlasie z przed stu lat banalną białą pla
mą, a opatrzone napisem „terra incognita", 
stały się dzięki nowożytnym środkom komu
nikacyjnym często jedyną podstawą całych 
działów europejskiego przemysłu. Od do
stawy produktów takich jak bawełna, trzcina 
cukrowa, kauczuk itd. zależy dobrobyt ty
siącznych pracowników. 

Przed stu laty ludność zamieszkująca 
miasta stanowiła zaledwie 10 proc. Dziś 
stosunek ten odwrócił się, a tam gdzie od
g>ływ ze wsi się jeszcze nie dokonał, powstał 
skomplikowany problem przeludnienia wsi 
i głodu ziemi, skazujący setki tysięcy na szu
kanie chleba daleko od swej ojczyzny, lub 
podważający w próbach rozwiązania podsta
wowe zasady o prawie własności. 

W Anglji żyje w miastach 77 proc. całej 
J~dności, w Belgji 82 proc., w Niemczech 
77 proc., we Francji 66 proc., w Polsce, kra
ju wybitnie rolniczym, zaledwie 51 proc. fy
je z uprawy roli, a mimo to przeludnienie wsi 
~tanowi najważniejsze zagadnienie odrodzo
nego państwa. 

Powstały miasta-olbrzymy, powiększają
ce swoją ludność wielokrotnie. Londyn, li
czący przed stu laty 950 tysi~cy mieszkań
ców, doszedł do zatrważającej liczby 7 i pół 
miljonów, Paryż z 650 tyskcy do 3 miljo
nów, Berlin do 4 miljonów, podobnie wszy
stkie większe europejskie miasta. 

\~ tym samym czasie wyrastają jak z pod 
ziemi, ~łownie w sąsiedztwie produkcji mi
neralnej, szer€~i miejscowości, sprawiają
cych wrażenie joonego wielkiego miasta. Tak 
np. wzdłuż Renu, w Anglji, w północnej 

· Francji, na śląsku w Zagłębiu Dąbrowiec
kiem i t. d. 

Gęstość zaludnienia, licząc na kilometr 
kwadratowy, dosięga takich cyfr, jak 200 w 
Anglji, 246 w Belgji, 72 we Francji, 301 w 
Saksonii, 375 w Nadrenji, 75 w Polsce, 126 
w Italji 

W ciągu więc stu lat, na skutek niekon
trolowanej rozrodczości i dzięki rozwojowi 
techniki, zmieniony został zasadniczo. eko
nomiczny i social ny stan większości państw 
enropejskich. Dość prosta struktura agrarna ' 
ustąpiła miejsca skomplikowanej strukturze 
przemysłowo-handlowej, korzenie której się
gają daleko poza polityczne, etnograficzne i 
klasowe granice. Autonomja, stanowiąca re
gułę przedsiębiorstwa rolniczego i rzemieśl
niczego, stała się w przemyśle rzeczą wyjąt
kową. Międzynarodowa zależność, będąc 
dawniej ''.ryjątkiem, obecnie tworzy regułę. 

Rewolucja ta-· może największa w dzie
jach ludzkości - przeszła w umysłach sze
rokich mas i ich społecznych kierowników ja
koby niespostrzeżenie. W paradoksalnym 
iym /akcie doszukiwać siq należy w pier
wszej linji źródła tragedji naszego pokole
nia, bo tylko nieznajomością międzynarodo
wej i międzyklasowej zależności spraw natu
ry gospodarczej tłumaczy się daremność tak 
licznych poczynań dla ustalenia zewnqtrzne
go i wewnqtrznego pokoju. To zaś, że spra
wy ekonomiczne tworzą pierwszy problem, 
tam gdzie połowa lub więcej ludności oder
waną jest od roli - nie wymaga chyba dal
szego objaśnienia. Stanowią one nietylko 
wykładnik jej materjalnego bytu, ale roz
Łrzyl!aią o rozwoju kultury i postępu. 

M:mo paradoksalności, znajduje ta igno
rancja łatwe wytłumaczenie. Postępująca 
mech:.i.nizacja i specjalizacja produkcji pro
wad7i do automaty.zacji nietylko wysiłku 
mi~~niowego ale i umysłowego. 

Przeciętna robotnica, stojąca przy wrze
cionie, nietylko daleką jest od zrozumienia 
działania nowożytnego mechanizmu, ale nao
gół nie zda je ~bie nawet sura wy z szeregu 
czynników, umożJiwiaiąqcb' istnienie przę
dzalni, w której na fycle zarabia. 

Przędza pozostaje dla niej przędzą -
niczem więcej. Że stanowi nić, łączącą przez 
morza jej własny byt z mozolną pracą pra
cownika egzotycznycli plantacyj - zapom
niano jej w naszem społeczeństwie powie· 
dzieć. 

szeregowca Dratwy 
Oto tytuł pow1esc1, której druk rozpoczynamy w następnym 

numerze „Prawdy". 
Powieść ta, napisana prze2: 

francuskiego, J e r z e g o d e L a 
skarbnicą humoru. 

głośnego piosenkarza i humorystE; 
F o u c h a r d i e r e jest prawdziwą 

„Pracuje dla fab-rylianta" i na tern koń
czy się jej pojęcie o warunkach'. gospodar
czych i socjalnych, dających jej egzystencję. 
Na podstawie takich pojęć bierze też czynny 
udział w zorganizowanej walce socjalnej. 
Sam zaś fabrykant wysyła telegraficzną de
peszę dokładnie w ten sam sposób z Warsza
wy do Otwocka, jak do ... Jakohamy. Pewnie 
nii;f dy nie interesował się tematem międzyna
rodowych układów i konwencyj, umożliwia
jących tak daleką koresp~ndencję. 

Dochodowość przemysłu włókienniczego 
Korzystając bez przerwy ze skompliko

wanego mechanizmu nowożytnego życia, Eu
w roku 1925-tym 

ropejczyk XX wieku mechanizmu te~o zgoła Mamy przed sobą interesujące zesta
nie pojmuje. Gorzej! przyzwyczaił się do wienie bilansów 40 akcyjnych spółek włó
nierozumienia najbliższych mu objawów kienniczych, które swe sprawozdania rachun 
współczesnej cywilizacji. Umiejąc świetnie, kowe za rok operacyjny 1925 podały do wia
jak tresowane zwierzę, posłu~iwać się tele- domości publicznej. Zestawienie obejmuje 
fonem czy radjoaparatem, nie ma pojęcia 29 spółek przemysłowych bawełnianych i 11 
nietylko o zasadach, na których są zbudowa- wełnianych. Firmy te reprezentują łącznie: 
ne, ale, co ważniejsza, ignoruje, że są one j kapitał zakładowy zł. 187,697,994.
dowodem międzynarodowej i międzyklaso-1 
wej współpracy. Tylko że tresowane zwie- wartość nieruchomości „ 105,835,013.67 
r~ę. nie ma głosu wyborczego, ale 0 tern póź-

1 
wartość maszyn " 156,687,138.80 

meJ. Dla jasności obrazu zaznaczyć należy zgó-
Praojcowie nasi, chcąc się chronić przed I ry, że sumy powyższe wyrażone są w złotych 

zimnem, polować musieli na futro dzikiego 1 pełnowartościowych, gdyż ustalenie kapitału 
zwierza. Puszcza nie miała dla nich tajem- zakładowego oraz przewalutowanie nieru
nicy, bo byli z żywiącą ich naturą w bezpo- chomości i maszyn dokonane zostało przez 
średnim kontakcie. Pogłębiali przez stare wszystkie bez wyjątku firmy według obowią
doświadczenie wiadomości o niej, ułatwiające zujących przepisów za czasów parytetowego 
im prymitywną egzystencję. kursu naszej waluty. 

Wskutek udoskonalonej organizacji lian- z uwzględnieniem tego należy ująć pozy-
dlu, nie musi już dzisiejszy człowiek szukać cje, wykazujące wyniki działalności w okre
szczęścia w puszczy. Codzienne swe potrze- sie r. 1925. 
by zaspokoić może, nie opuszczając dzielnicy Wyniki te wyratają się w następujących 
miejskiej, którą zamieszkuje, w zachodnich sumach złotych obiegowych _ więc nie peł
mi.astach Europy nawet z gratisową dostawą 
do domu. nowartościowych. 

Więc szukając pary butów, nieświadom Zysk brutto (zatem cały zysk przed wszel 
jest, że skóra pochodzi może z wołu aż z da- kiemi odpisami) ·"'-" 
lekiej Argentyny i że garbowaną jest nie- wyniósł ił. 20,848;044.70 
mieckicmi chemikaljami. Kupując jedwab- odpisy na armotyzację „ 4,909,181.43 
ny krawat, nikt mu nie mówi o Japonji. A zysk wypłacony „ 5,220,004.90 
iuż zupełnie obojętnym jest mu stan hodowli po przerachowaniu na złote parytetowe, t. j. 
bara':1ów .w ~ustralj~, kiedy pragnie tylko w stosunku 9: 5.18,5, sumy powyższe wyno-
„an~1els!nego materiału. . . · ić będą· 

Zapewne - niepodobieństwem bezmała f lll • 

byłoby posiąść wszystkie wiadomości, doty- zysk brutt.o .,. zł. 11,998.000 
czące materjalnej strony naszej cywilizacji. amortyzaCJa „ 2,825,233 
Wystarczyłoby tego na zapełnienie wieloto- zysk wypłacony „ 3,004, 110 
mowych encyklopedyj technicznych: i ekono- czyli, że zysk brutto w stosunku do kapitału!' 
micznycli. Może intelil_!encje _wyjątkowe, roz- zakładowego wyniósł 6,4 proc., zysk netto 
porządzające odpowiednim k:u temu czasem, zaś zaledwie 1,5 proc. j 
zdolne są je objąć. J kk 1 • k · · t · · · d · 

Ale ó · · t d b ł b o"e a o wie JUZ z ego wyciągnąc się a1e I 
nl

·e 0,,..rł w?tez .rud nbei:n. Y 0h. Y przy. :s-:ółI - wniosek o zatrważająco znikomej dochodo- i 
~o owi na1 ro me1szyc szcze,„ ow , . ł · d k. h f h 

minionej historji ludzkiej. A jednak histo- wosci l'rzemys ?• J~ i:ia ze na .tvc. cy rac I 
rję się wy1dada. To też na stu kwalifikowa- poprze~tawac .ru~ mo~na, ~dyz da1ą one o- . 
rtych robotników zagadniętych przez piszące- braz,. rue;-vątphwi~ ?P~ększaiący .smut;ią rze- I 
go, stu dokładnie wiedziało, kim byl Bis- czr:w1stos~. Bo Jezel:. uwzględmć, ze prz~ 
marek, 25 tylko slyszalo o Pasteurze, a 7 za- raCJonalne1. amortyza~J~ (10 pro.c. z I?aszyn i ! 
ledwie umialo objaśniC'. skąd pochodzi sól, 5 proc; z ;i1eruchomosc1) te 40 .firm wmn1: ~Y: I 
którq codzformie spożywa.my. ły odp1sac zł. zł. 5,300,000 z n:eruchomosc1 1 I 

A przecież usługi, oddane ludzkości przez zł. zł. 15,700,.000 z ma~zyn, czY.lt okrągło zł. .zł. 
tego wielkie~o uczonego, niepomiernie prze- 21,000,000, ze nato1:iiast odp:sały tylko me- i 

wyższają działRlność wielkiego kanclerza. spełna 3,000,00?, ze wreszcie su?1a całego 1 
Zaś np. Wieliczka wic;kszą gra rolę w życiu zysl~u brutto me byłaby na ten. n~eodzow~y I 
ludzkości od Sedanu. odpis wystarczyła - to docho.dz1 się do v:mo I 

Nie wykłada się tylko w żadnym zakresie s~u.. że nawet WY_kaza?e zmkome ~ysk1 są I 
przedmiotu obejmującego czynniki między- f1kc1ą, a prawda rue upiększona nosi nazwę 
narodowe<!o i wszechiudzkiec!o skoordynowa- straty. 
nia współczesnego życia. 'XI draża się, zresz- Rozumiemy, że w tej dziedzinie zjawisk, 
tą zupełnie słusznie, pos:mnowanie dla mi- trudno dających sprowadzić się do wspólne
niouych wielhich lzistorycznych czynów, ale ~o mianownika, uogólnienie raczej mąci o
ni<:! wszczepia się czci dla istni<?jących braz, aniżeli go oświetla. Niemniej jednak 
wszechziemskich wiązów, bez których cywi- jest to jedyny sposób ustalenia przeciętnej 
lizacia binlej rasy byłaby niemożliwa. W?M!!!f1N&!''*"""G••·™W1• •s1mHmnWJill'!:::<<-'ILl'BD 

W tych warunkach wychowuje się prze
ciętnego obywatela, który w pracy swojej 
działa nieświadomie międzynarodowo, ale 
jego sposób myślenia pozostaje partykular
ny. 

To przesunięcie się płaszczyzny ideowej 
i płaŚzczyzny faktów stanowi bezspornie źró
dło wielkie~o międzynarodowego i m~ędzy
klasowego nieporozumienia, jako że ignoran
cja tego obywatela nie jest dziś rzeczą obo
jętną; w każdym razie tak długo, jak posia
da taką silę, jaką ;est głos wyborczy! De
cyduje ona o kierunku polityki zewnętrznej 
i wewnętrznej, ci zaś. którzy ją cncą wyk'o
nywać, przemawiać mogą tylko w języku, w 
i akim będą zrozumieni. 

Narody i klasy społeczne związane są ze 
s0bą więzami, sięgającemi podstaw ich bytu. 
Ideowo pozostały da1eko w tyle. Dzisieiszy 
obywatel mi~dzynarodowo nie jest bardzi~j 
uś·wiado:m.iony, niż był je,ffo przodek w cza
s;ich dyliżansu i Metternicha. 

Istnieją wprawdzie szkoły - nawet wyż
sze - idealnie wyposażone, rozporządzają
ce t:J".zonymi o podziwu godnej wiedzy. La
boratotja zdolne rozproszyć najczarniejsze 
myśli na temat niedoskon1\łości rodzaju 

ludzkiego. Ale i tu specjalizacja zacieśnia 
horyzonty. Wychodzą z nich młodzi ludzie, 
zdolni budować najbardziej skomplikowane 
maszyny, · stosować genjalne środki medycy
ny, znający wszelkie tajemnice prawa, ale 
brak im te.go czegoś, co stoi ponad wydzia
łami, nietylko uniwersyteckiemi, ale życio
wemi. Wiedza pozostaje dla nich specjal
nością, oderwaną od całości kompleksu, ja
kim jest życie. Poza swoim zawodem poru
szają się jak dzieci, nie zdając sobie sprawy 
z problemów światowego rozwoju. 

Jedynie uczeni ekonomiści rozporządzają 
tym szerokim poglądem, którego nam potrze
ba. Ku nim musimy kierować gorące żąda
nia o spopularyzowanie głębokich wiadomo
ści, które posiadają. Więcej one nam dziś 
potrzebne od politycznych dysput. Europa 
robi wrażenie zbłąkanego okrętu: wszyscy 
krzyczą, jeden głośniej od drugiego: narody, 
państwa, klasy - „dokąd idziemy?" 

Ale najpierw określić trzeba, gdzie jes
teśmy - w marynarce nazywa się to, zdaje 
się, oznaczeniem punktu. 

Paryż, w grudniu 1926 r. 

Inż. JI.enryk Koźmian. 
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dochodowości przemysłu i niewątpliwem jest 
zupełnie, że w warunkach normalnych stwier 
dzenie, że dochody starczyły tylko na doko
nanie pełnych odpisów amortyzacyjnych, 
stanowiłoby z pewnością już wynik najgor
szy. Zatem wyniki powy2Jsze uznane być 
muszą za wymowny dowód tego, jak bardzo 
jeszcze warunki nasze od normalnych są da
lekie. Mniejsza o to, czy przyczyny tego le
żą w braku kapitału, czy drożyźnie kredytu, 
czy nadmiernym koszcie produkcji, czy wre
szcie potrosze we wszystkich tych ujemnych 
współczynnikach: wystarczy stwierdzić, ze 
bardzo jeszcze jest źle, skoro przemysł nie 
jest w stanie zarobić nawet amortyzacji, 'N. 
że przemysł, który nie amortyzuje, schodzi 
na drogę zaniku, przeto wyniki podobne o
znaczają o wiele wi~cej, aniżeli stratę indy
widualną poszczególnych jednostek, bo grot
bę straty niepowetowanej dla całego gospo
darstwa narodowego i jego przyszłości. 

Byłoby niezmiernie pożądane, by tę ele· 
mentarną prawdę zr~zumieć chcieli naresz
cie ci wszyscy, którzy zdołali swem usta
wicznem, schlebiającem demagogji ujada
niem wytworzyć u nas powszechną mental
ność, piętnującą wszelki zysk przedsiębior
&twa, jako coś nietylko nagannego, ale nawet 
zdrożnego. Przecież i dzisiaj jeszcze, mimo 
bardzo wydatnego otrzeźwienia nastrojów 
powszechnych i pogłębionego uświadomienia 
gospodarczego, rzekomo nadmierne zyski 
prz~mysłu nie przestały je<>zcz<' być pr7P<{„ 

miotem ataków, napaści i namiętnego prze
ciwdziałania ze strony sfer, które w niepo
jętem zaślepieniu zapominają, że siła twór
cza zysku stanowi interes nietylko kapitału 
samego, ale w równej mierze także i pracy 
i państwa, jako zbiorowości. Również za
milknąć muszą namiętni oskarżyciele bi
lansów, jako skonstruowanych kunsztownie 
osłon dla ukrytych zysków i rezerw. Ich po
dejrzenia załamują się wobec niezbitego fak
tu, że nie mógł mieć zysku zakład przemy
słowy, który nie był w stanie dokonać wol
nych od opodatkowania odpisów, stanowią
cych przecie nietylko gospodarczo najpod
stawowszą, ale i fiskalnie najdogodniejszą 
formę zysków. 

Prawda, że na pociechę powiedzieć sobie 
możemy, iż uogólnienie wyników pomieszało 
wszystkie typy bilansów, wśród których 
obok ujemnych były i bardziej i zupełnie do
datnie, te jednak być muszą w znikomej mniej 
szości, skoro nie zdołały nadać obrazowi 
ogólnemu mniej posępnego oblicza. 

W świetle wykazanych wyżej opłakanych 
wyników r. 1925-go powinienby ulec rewizji 
również dość powszechny w społeczeństwie 
stosunek do popraw-y warunków, jaka zazna
czyła się w ciągu roku bieżącego, a polega
jący na takiem ujmowanie sprawy, jak gdy:. 
by przemysł już wszedł ostatecznie w okres 
pomyślności i sutych zysków. 

Życzyćby należało, by ta~ było naprawdę 
i by solidne i stałe zyski umożliwiły przemy
słowi umocowanie swych podstaw, tak bar
dzo skruszałych w okresie okupacji i niedo
statecznej dochodowości lat ostatnich. Do
piero, jeżeli za rok będziemy mieli możność 
stwierdzić poprawę fi ogólnej dochodowości 
przemysłu, będziemy mieli prawo stwierdrlć.. 
że nastąpiła istotna i grunt.owna poprawa 
warunków i wierzyć w realizację tak pow
szechnej, a tak ciągle jeszcze płonnej obec
nie nadziei na napływ do kraju kapitałów 
zagranicznych. 

M.B. 

Bzkoln tnńc1 (l\;~!~!ńJ:T~~a· 
(Traugutta M 1.l 

Od stycznia rozpoczym1ją się nowe kursy: pocz11t• 
kowe i dla zaawansowanych oraz lekcje praktyczne. 
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DROGA NA WSCHÓD 

TURCJA 

m••••••Jl./llJJ(J ••• m•m• 
Nowa stacja warszawska kilka słów o o-
piatach czyż?y presja rządowa? d.yle4 

Opowiejf 
o mosklewskiem 

męczeństwie tantyz01 progratn-0V1y. , 
Polskie Radio uruchomiło już nową sta- L K. Ił.ŁAKOWICZ. Opowieść o moakiewskiem 

cię, znacznie siłniejs.zą od dotychczasowej. m~czeństwie. Złoty wianek. Warszawa, F. Hoesick, 

Nowa stacja pracuje na fali długiej (950 ni.). rnz7 r„ slr. 108. 

Narazie jeszcze stacja nie jest dostatecznie _ Po „Polowie" i ,,Obra:zach imion ·wróżebnych'' 
wyregulowana i czysty odbiór nie jest możli- trzeci to już zbiór poezyj oddaje p. Hlakowiczć~a 

. ~aledwie o~hłonęliśmy z oszołomienia c~- . odrodzenia, z falią niezwykłą energją przez 
?ami Bosfor~, JUŻ badawcza myśl spostrz~ga, j Mustafa Kemal Paszę zapoczą.tkowanem, a 
ze przyb~':'"'a1ąc do Konstantyn?pola, musimy · sięgającem do głębin duszy narodowej, nie 
pozostaw1c. po~a sobą v:~zystk1e nasz~ daw- I będzie mogła się obejść bez pomocy czynni
ne wyobrazema o Turc11, Jako o kra1u ska- 1 ków wyżej już cywilizacyjnie stojących. 
zanym na pochłonięcie przez zabiegliwe i · * * * 
praktyczne narody zachodnie. Wszędzie 
znać tu twardą rękę Kemala Pauy, wyrę- Polska znajduje się wobec Turcji w sto-

' wy, usterki będą jednak prawdopodobnie u- wielbicielom swego talentu w cią.gu bieżącego roku. 

s?ni~te i staci.a W8;rszawska p9~ względe1!1 l Należy doprawdy potlziwiać różnorodność zaintereso
s1ły 1 czystości odbioru będzie Jedną z naJ- ,. wań J>Qetki i jej umiejętność przerzucam.11. się od jed
lepszych w Europie. nego rodZ4iu temat.ów i nastrojów do motywów i IPO-

Bliższe dane co do zasięgu stacji nie są ! mysłów w.ręcz przeciwnych. Ocygi11a:lny temat lączy 
!esz.cze zna~':· A t? jest rz~cz bardzo ważna I ona zawsze z sobie tylko właściwym . sposobem opra.-
1 winna byc Jasno 1 wyraźnie określona. ! cowania. Naprzyklad: w „Rymach dziecięcych'' po-

bujące, drogi . do nowego życia. Nic to, że sunku poniekąd uprzywi1ejowanym, a ~al i 
pod jej ciosami padają ofiary, że całe dziel- gorycz, jaką tam odczuwają do „zgniłe~o Za
nice ludnego niegdyś miasta pustoszeją. Skoń chodu", nie dotyczy nas w najmniejszej mie
czył się okres obcego panowania, turek musi rt;. Walki, jakie toczyliśmy ongi z Turka
powiedzieć swoje własne słowo. Wywędro- rru, w czasie ich agresywnej inwazji na chrze
wały, pod przymusem, całe falangi greków, ścijańskie narody, pozostawiły w psychice 
zamarł zagarnięty przez nich handel, opusto- na3 zych przeciwników jakąś cześć mistyczną 
szały sklepy i kawiarnie, prowadzone w spo- dla polskiej rycerskości i polskiego bohater
sób europejski na Wielkiej Pera. Przyjdą w stwa. Wyrazem tych uczuć było nieuznanie 
to miejsce ludzie nowi, nie zaraz jednak, mu- rozbiorów, zatwierdzonych tak perfidyjnie 
szą się dopiero zaznajoinić z arkanami han„ przez „koncert europejski" na kongresie wie 
dlu„ na sposób nowożytny prowadzonego. deńskim. 

Tymczasem Turcy, ·na rozkaz Kemala Pa- Zn.anem ogólnie jest, że przy prezento-
szy powracają z obcych krajów. To rolnicy, waniu się przędstawicieli państw obcych u 
trzeba ich więc rozmieszczać na pustych te- Pa.dyszacha wywoływano zawsze posła pol
renach Anatolji. Nie będzie to bez korzy- sk1ego, w czasach, gdy wykreślono nas z rzę
ści, Przynoszą z sobą bowiem lepsze sposo- du państw samodzielnych. Gdy głuche mil
by gospodarowania, pewną kulturę pracy, na czenie odpowiadało na to wezwanie, wygła
ziemi azjatyckiej nieznaną,· gdzie orze się je- s~ano zawsze tę samą formułę: „Zwracamy j' 
szcze starodawną sochą w parę bawołów za- się do obecnych, stwierdzając z żalem, iż po
przęzoną.. Przykład będzie zaraźliwy i wkrót seł z zaprzyjaźnionago z na • .ii Lechistanu I 
ce chłop anatolijski zapragnie ulepszonych przybyć nie mógł", 
nar1.,ędzi rolniczych i tu okaże się niei;będną Dziś niema już Padyszacha, dynastja upa
h1gerencja cywilizowanych, więcei uprzemy- dła pod ciężarem swoich win i błędów, pań
słowionych krajów, ale nie tych, których stwo rozwija się na nowożytnych zasadach. 
przedstawiciele dotąd w Turcji rządzili. kh Przypatrzmy się, czy możemy wziąć jakikol
wpływy, oplątujące tak misternie „chorego wiek współudział w jego pr~cach, nad odro
człowieka", aby go następnie. w zwojach na- dzeniem moralnem i ekonomicznem prowa
rzuconej opieki zadusić, zbankrutowały do- dzonych. 
szczętnie i dziś państwo otomańskie ogląda ~d współpracy intelehtualne; odgradza 
~ię za innymi, bardziej bezinteresownymi nas jeszcze a.Habet turecki, dla zacho<lnio-
współpracownikamf. europejczyka trudny do rozwikłania, a jed- ł 

Na długo mają tu zamkniętą d1·ogę Niem- nak będziemy musidi znaleźć klucz do tych I 
cy, którzy sądzili, że przez kolej bagdadzką j olbrzymich skl!!.rbów, jakie mieszczą w sobie l 
wta.rgną, jako zwyciezcy, do ujarzmione~o i odwieczne ~ibljoh..i konstantynopolita11.skie, 
kraju. Wymownym tych marzeń dowodem i w drukach 1 rękopisach, 
było opanowanie przez nich uniwersytetu w ! , Nuzych działaczów demokratycznych za- ł 
Konstantynopolu. Szły z Berlina paki z po- interesować głębiej powinien proces odra- ! 
mocami naukowemi, zapełniały się gabinety dzania się Turcji od pnia. ludowego. W myśi J 
fizyczne, chemiczne i przyrodnicze. Wresz- . tego Kemal Pasza. przenosi stolicę z Kon
cie zasiadło w aulach 16 profesorów wszela- j stantynopola do otoczonej osadami drobnych 
kich specjalności, wyłowionych z nieiniec- • rolrJków Angory, chce tam szukać źródeł ! 

kich miast uniwersyteckich i zaczęli wykła- i -życia narodowego, a nie w zdobytych na in- i 
dać w „Weltsprą.chę". Słucha.cze byH bar- nych ludach posiadłościach europejskich. I 
dzo nieliczni, bo niem.ieckiej mowy nie rozu-1 Ale jes~ t~ ś~a~ najz?pełn~ej. pien~otny, któ-

. mieli, większość bowiem inteligencji turec- ry dźw1gme się Jedyme wrue1ętną 1 wytężoną l 
kiej z obcych języków zna tylko francuski. 

1 

pracą. ' 
Brutalnie zepchnięto też naukę turecką, któ- . ~ tu jest rola dla naszych uczonych spe
ra zaznaczyła się już w pracach wyhitnych I cJahstów do spełnienia. Zubożenie kraju nie 
uczonych, w medycynie szczególniej. Nie pozwala im rozwinąć szerszej działalności w 
długo to jednak trwało. Przyszła burza ,wo- I Polsce, gdzie jednak jest jeszcze tyle pól Ie-
jenna, wymiotła niemieckich profesorów, po- • h odł · zostały jednak po nich zbiory naukowe, któ- zącyc 0 1t1em, przyjść więc mogą z pomo-
rych nie zdążono zabrać do Berlina. . cą mnym, odradzającym się kulturalnie na-

rodo;n. Grunt charakteru tureckiego jest 
Obce wpływy podcinały narodowość tu- uczcrwy, a Muzułmanin ocenia ludzi według 

recką u jej podstaw, biorąc w ręce wychowa- tego, jak spełniają swoje zobowiązania. 

Dotychczas w dziedzinie radiofonii panu·· ; kusiła się o spojrzenie na otaczają.cy ją świat oczyma 
ją w Polsce stosunki . nienormalne i wrecz ~ dziecka i spróbowała ująć go i zrozumieć z punktu 
bezprawie jest stosowane. Koncesję na eks- l widzel)i:t dziecięcych zainteresDwań, co jej się świetn i e 
sploatowanie radia otrzymało to-11arzystwo i udalo. W „Obrazach imion wróżebnych" dafa nam 
„Polski.e Radio" i w myśl tej koncesji wszel- 11 jeden z najoryginalniejszych pomyslów li terackich, 
kie opłaty, pobierane przez pocztę od posia- który na.zawsze pozostanie zwiią.za.ny z jej nazwi
daczy odbiorników płyną do kasy .,Polskiego · skiem. „Obrazy imion wróżebne" t'() nietylko ory
Radia", które wzamian za to utrzymuje - J ginalny pomysł, to calkiem odrębny rodzaj poetyclvi. 

jak dotychczas . - tylko stację wai-szawską. I . Obecnie z wrlizbi·tki poetka stala się c>powiadacz
Na rzecz państwa idzie tylko drobna część ką cudów. Od n-0minologji astro1'ogów przesz~a do po
tych opłat. ! etyckicj hagjograf}i. ,,Opowieść o mookiewskiem mę-

I tak np. górnoślązak, posiadacz odbior- ., czeństwie. „Zloty wianek " jest jej „Złolą legendą". 
nika bezlampkowego, słuchający za pośred- Ta sama a.rtystyczna naiwność i l}rostota, cechująca 
nictwem stacji gliwickiej programów z Wro- opowiadanfa „błogoolawionego Jakóba de Voragine", 
cławia, musi płacić iniesięczną opłatę na czy autora „Kwiatków św. FrliJlciszka" przebija z cu-
rzecz Polskiego Radia, o które~o istnieniu dów i cudeniek zawartych w ostatnim zbiorku P· Ula

nie wie i które n.ie mu nie daje, gdyż w Kato- kDwiczówny. Wiersz wolny o bardzo różnorodnej 
wi.cach program warszawski słyszeć można rytmice, niewyszukany rym - doskonale oddają. stv
tylko przy pomocy kosztownych odbiorni- . Iizację tych rzekomych prymitywów. 
ków lampkowych. W<agóle ptymiiyw stał się idealem wspókzesnych 

Sprawa opłat jest wszędzie w ten sposób poetów, muzyków i malarzy. Prymityw jest dmś tern 
regufowana, że obowiązek płacenia na rzecz samem, czem byla pieśń gminna lub średniowieczna 

przedsiębiorstwa, utrzymującego stację na- romamza dla romantycznych J:}Oetów z przed stulecia. 
dawczą, dotyczy tylko tych posiadaczy od- Świat dz-isiejszy pragn.ie rr}rostoty. J?ragnieniem tern 

biorników, którzy mieszkają w obrębie za- przepojone są, dusze nietylko najmłodszego PQkolenia 
sięgu stacji t. zn. w promieniu, w którym mo- artystów. Prostoty tej łalmęla również zdrowa i bo

żliwy jest odbiór przy pomocy odbiorników gata natura K~owicza, gdy „w obliczu Tatr" .zda.la 
bezlampkowych, czyli detektorów, od biurka tworzył „dla ukojenia siebie i innych" swą, 

Innemi słowami: płacą tylko ci, którzy są przecu4Jwrui ,,Księgę ubogich", a zbiór ·Pieśni gęślicz
na sali i słyszą bez specjalnego wysiłku pro- kowyQh i malowanek na szkle nazw-ał „Moim śwfa
dukcję. Kto ma dobre uszy i słyszy z ulicy tern". Lecz ezyź należy nam się dziwić, że psychika 
_:_ nie płaci nic, bo nikt nie ma prawa zale- wspólczesna. człowieka, który pr <>żyt ostatniD jeden 

piać mu uszu dlatego tylko, że znalazł się w z największych .kataklizmów dziejowych, trudny dio po
sąsiedztwie iniejsca, w którern odbywają się jęcia w gwofoh przyczyin•owych. za.wiłościach - łaknie, 
płatne produkcje. pożąda prostoty? skoro jej nie można znaleźć w l'Jbyt 

Posiadacz aparatu lampkowego - o ile „slio.m;p!ilrowanem" życie oodziennem? 
mieszka poza obrębem zasięgu stacji - po- P. Illrulrowiczówna rozpoczyna swoją „ZJ!otą. legen· 
winien płacić podatek na rzecz państwa, tak dę" ,,<JopOl\Vf~ o mosk:· ""'Skiem męezeńg.fwie'' ks. 
jak płaci podatek od samochodu lub innych pra1aia B'nd:lri:ewicza. 1~ to jeden z ni€licmych 
zbytkownych przedmiotów, ale przedsiębior- ,,śpiewów h$torycznych" wspólcz-esnej Polski, dla 
stv;o radiofoniczne nie ma prawa nic od nie- której, jak io stwierdzil Żeromski, najnowiiza poezja 

go żądać, chociażby dlatego, ze nie może mu n'ie jest laska.wa. Wiersz ten iest niezwykle silny 
dowieść, by korzystał z jego świadczeń. w wyrazi~ i ;pełen ~rvcti uezuć ipatTjotycznych i hu-

U nas sprawa ta nie została wyraźnie po- manitaxnych. Piękni ~ sama postać zemordowane
stawiona z początku. Polskie Radio bezpra- gD, odtworzonegD jalro jetlnego z świętych męezenni
wnie korzystało z opłat, które mu się nie na- ków }ll01'B'k,ich, który śpieszy pr:zed obli.ew Chrystusa, 
leżały. I może dlatego, posiadając tak ko- aby coryehlej U1Jł"osić :i:milowimie dla wszystkich kit· 

rzystny monopol - nie wykazało dotychczas tów, 
poważniejszej inicjatywy. Zahamowany zo- Po ,.opaw100ci" stanowią,eej zamknię~ w sobie 
stał rozwój radiofonji w Polsce i uniemożli- calość, nastiwu}e „Złoty wfanek", spleciony z dwuna
wiono korzystanie z tego prawdziwego cud.u stu pieśni - opowiadań na tematy części<owo zaczer
nowoczesnej techn. i wynalazczości ludzkiej pnięte z żywotów t. zw. świętych, c~ci-Owo całkowi 
szerokim masom, które na nabycie drogich cie przez poetkę sk-0m1>0nowanych w tym samym sty
aparatów lampkowych pozwolić sobie nie , lu i charakterze. Styli:oowana naiwnDść i dziecięcy 
mogą. · punkt widzenia poetki, znane nam dobrze z „Rymów 

I dziwić się trzeba, że nie znalazł się w dziecięcych", z „Historii o królewi-czu Lafi-Czarnn~u"„ 
sejmie polskim ani jeden poseł robotniczy a naweł z ,,Połowu", stale niemal obecne w jej w.izyj
ani włościański, któryby tę sprawę po.ruszył ności i :postrzeganiu, miały nieza.prr.eczony wpływ na 
i stanął w obronie pierwszorzędnego kultu- wybór treści: artystyc.znv zaś wyra.z na.dal im nie
ralnego interesu rnaś. Widocznie kulturalny \ powszedni tale'!lt poetki. Na PQpaJrcie tego- cośmy po-

nie dzieci i młodzieży. Korzystając z tego, ~ieufno'iić jednak, zbudzona przez wyzy
że inteligentniejsze rodziny nie chciały kształ :;okuiąc~ postępowanie cudzoziemców, nie da 
cić dzieci w muzułmańskich szkołach religij- ~ię łatwo wyplenić. Polacy więc, przystępu- 1 

nych, „medresami„ zwanych, a pełnych ciem- 1ący do ,,robienia interesów'' z Turcj?;, mają 
nych przesądów i zabobonów, za każdą misją podwójne zadanie. Raz, by starać się nie 
handlową szedł zastęp religijnych, edukacyj- zburzyć pochlebnej i przyjaznej o nas opm11, 
nych zgromadzeń, które przy każdym koście- ugruntowanej przez wielkie bezinteresowne 
le swojego wyznania otwierały szkoły. 1000 duchy politk.ie, tyjące dotąd w pamięci turec
sz:kół obcych działało w Turcji na dawnym kiej, jak Mickiewicz, Sadyk Pas.ia, <Senerał 
jej obszarze, obejmującym Syrję, Mezopota- fi.em i inni, a powtóre, by drogi nasz~j eks
mję, Arabię i Trypolis. Były to szkoły fr.an- pansji ekonomkznej na. Wschód nie zagro
cuskie, angielskie, włoskie . i niemieckie i dzić, lecT. Pf7.:eciwnie wyrównać ją i przygo
przyznać nalezy, że pod względem ogólno- tować. Z pn:erażeniem też przyjmowaliśmy 
wychowawczym były prowadzone na sposób wieści o jakichś zatar~ach czy niedokładno
nowożytny, z tem zastrzeżeniem, że dzieci kiach w ek5ploatowaniu monopolu spirytu
w'ynaradawiały. sowego, Dzi~ po11el pol5ki uspokaja nas wia-

rozwój mas nie jest pożądanym czynnikiem I wiedz-ieli dcść będzie wvrz.ienić „Opowieść o dzwo

w pl~nach po!itycznych ofić!alnych i:epr~ze':" l nią.cym· kościele", „Modlitwę do św. Odylona'', „01'0-
. tantow ludu ! klasy robotmczeJ. U1muJą się w.ieść o św. Barbarze i myszach", „O biskupie Wul

za szkolnictwem powszechnem, bo szkoła l tramie", „O tęsknocie św. Sawimjus?;a'', „O bieCl.nym 

powszechna uczy rozróżniać numerki list wy-1 bogaczu i św. żniwiarzu'' oraz „O malronce św. Ale

borczych, a pozatem jest nieszkodliwa. Ra- lisego". 
·• dio zaś mo;!:e być szkodliwem _ przynosi Są. to prawdziwe cacka p.oetyckie. 

nowiny z szerokiego świata-pobudza umysł Trzy tegoroczne zbiorki ·p. Tifakowiczówny poro• 
do pracy, oświeca, wyrabia zdolno§ć sądu. sta:ną w jej dorobku literackim trwal:ym nabytkiem. 

Niemal humorystyczną rolę w tym najeź- domością, że czterdziestu kilku specjalistów 
dzie odegrali czesi. Ci nie bawili się w jakieś pracuje normalnie w tej akcji, że tworzą się 
psychiczne oddziaływanie, Sprowadzali tył- i inne polskie przedsiębiorstwa na terenie 
ko masowo swoje wyroby i korzystnie je zby- Turcji. Sami mieliśmy sposobność obserwo
wali. Przy całej jednak swej praktyczności wania na miejscu akcji · b. pułkownika p. Bo
uczynili fałszywy krok. Uwierzyli w zmysł bickiego, który założył w Konstantynopolu 
handlowy Greków, w ich zręczność w opa- wielki skład, tak potrzebnych Anatolji, ma
nowywaniu obcych terenów, po~tawili na szyn i narzędzi rolniczych. 
kartę grecką i przegrali. Nabywali fikcyjnie Gdy nasza praca na polu eko11omicznem 
wielkie przedsiębiorstwa handlowe i prze- będzie w Turcji wydajna i uczciwa, wtedy 
mysłowe greckie, aby je tym sposobem ochro mniej obawiać się będziemy rezultatów o
nić od wywłaszczenia. Celu nie osiągnęli, a 1 ~tatnio zawartego sojuszu .z Sowiecką Rosją. i 
sami ze swoich przedsiębiorstw wycófywać I "li tych czasach gospodan:zej odbtidowy Eu- j 
się musieli. ropy przewagę mają te kraje, których wy- , 

Francja zdyskredytowała się długotrwa- . twó~czość nietylko jest samowystarczalna, [1 

łą a krwawą walką w Syrji, w której 'nie u- n.le ieszcz~ innym narodom korzyści , przy
szanowała nawet świętości muzułn1ańskiej, nieść może. Oby Polska zawsze zajmowała : 

D k 
to sta11owbko, I. K. 

amasz u, z jego wspaniałemi zabytkami 
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h dni ej · s z tuk i. Najeźdźcy prze- i ~1ł1J.ll§~·~t~f>~.~

.ona i się równocześnie, że działalność - " · · · · „ ~ --!....:.~·..::,:....,.:;,.._ ...... .;,,,;,,,_ 
misyj katolickich, które miały łagodzić dzi- I 
kie, miejscowe obyczaje, ri.ie powstrzymała i 
druzów od ruchu powstańczego. l 

PROSIMY .o \\fPŁACANBE 
Widzimy więc, że Turcja po wyelimino- i 

waniu wpływów obcych stanowi jakby .~tabu- I . ·----~-· · 
la rasa". W sw.:em ·wielkiem jednak dziele I łliBłla!łF~~?~.f~,[!~ 

• 

W ostatnich tygodniach dopiero słyszy się BenJryk Wro:tiski. 
coraz częściej o budowie nowych stacyj na- www•uc"AA*<- •:11m!ilmw"'™+J1W....,.www 

dawczych w Polsce, Widocznie rząd obec
ny w pracach swoich natknął się na spra'Vę 
radia i stwierdził hiesłychany i bezprawny 
dotychczasowy stan rzeczy, a w konsekwen
cji postawił Polskie Radio wobec alternaty
wy: albo budowa nowych słacyj w ważniej
szych środowh:kach prowincjonalnych, tak, 
by jak największe tereny pokryte były zasię
~iem bezpośrednim i jak najszersze masy mo
.gły kosztem drobnego wydatku korzystać z 
dobrodziejstwa radiofonji - albo rew1zJa 
koncesji. Inaczej niepodobna sobie tłuma
czyć gorączkowego lansowania w prasie 
·wzmianek o budowie stacyj w Wilnie, Kato
wicach, Poznaniu, Krakowie, Lwowie, Łodzi 
i t. d. Panowie z Polskiego Radia bez skru
pułów korzystaliby jak najdłużej z bierności 
i słabego uświadomienia ogółu. Jeśli zdra
dzają obecnie jakąś inicjatywę, to bez koze- 1 

ry się to ·nie dzieje. Jakiś nacisk i to bardzo 
energiczny jest wywierany. I sądzimy, że 
nie mylimy się twierdząc, że nacisk ten po
chodzi od rządu, 

Niema dotychczas tylko poprawy pro\;ra
mów warszawskich, Mierna bardzo orkie
stra - tuzinkowe występy soli.stów - nie
dorzeczne, głupie wprost i · irytujące „rozma-

itości" nadprogramowe, źle robione komuni
katy. Tylko odczyty zasługują na pochwa
łę, ale po pierwsze jest ich mało, po drugie 
są czasem zbyt długie, a po trzecie dotyczą 
tematów zbyt specjalnych. To są odczyty 
niezmiernie wartościowe, ale kwalifikują się 
dla ~rona specjalnie zainteresowanej tema
tem inteligencji, a nie przed mikrofon radia. 
Wyjątek stanowią odczyty z zakresu historii 
Polski. 

Stacja warszawska nie posiada w dziale 
programowym odpowiednio przygotową.nef4o 
kierownictwa. Improwizuje się tam z dnia na 
dzień - raz a la prasa czerwona, raz a la a
kademja nauk ścisłych. Planu peda~ogi.cz-
nego ani śladu. . 

Fale stacyj czeskich, niemieckich i an
gielskich przynoszą poważne i obiektywne 
prelekcje z zakresu zagadnień społecznych, 
robotniczych, gospodarczych, zrozumiałe dla 
wszystkich - \Y/ arszawa przedewszystkiem 
czynić to powinna. 

Czyżby rząd nie zdawał sobie sprawy l! 
tego, czem jęst radio i jaką może odegrać ro
lę, zwłaszcza w Polsce, kYaju waśni i kłótni 
partyjnych; kłamstwa i demagogji w życiu 
publicznem. Aud, 
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( . ł Drugie Bethleem ! W naszych czasach! 
łl I my byśmy byli świadkami tego! 

Zresztą --· to jest bardzn d.obry temat 'do 
jakiejś nowdi gwiazdkowei„. A gdyby tak drugie 

Bethłeem 

I. 

Ścislnun Cię najserdeczniej, nieznośny·! 
alchemiku i rów.tJieó: najszczerzej Wesołych , 
życzę ś·wiąt, co hyló, jest i będzie w naszych 
warunkach tylko nędzny~ bai1ałem. 

.Warszawa, 20 grudnia 1926 r. Twój Stasze!{. 

HL Kochany przyjacielu! f 
Tak się wszystko złożyło, że nie będę 

mógł na święta przyjechać do Ciebie, Bar- \Yiarsw.wa, 27- grudnia 1926 r. 
dzo cieszyłem się rta to, że spędzę kilka dni j Ty fantasfo - Ty zan.zem burzycielu 
z Tobą, w Krakowie. Nie mogę jednak przer~ porządku publicznego! I 
wać teraz mojej pracy. Pochłania mnie ona i Twói list z pomysłem now'>"~d Bethlee~ ~ 
całkowicie. Jestem w tym punkcie, w któ- powinien być na stosie spalony, skonfisko- ( 
rym parodniowe wytrącenie myśli z nauko~ wany na wieki! I 
wego łożyska mogłoby uniemożliwić mi dal- Czy Ty zd~jesz sobie sprawę z tego, co- ! 
sze badania. Ażeby czegoś dokazać, trzeba by było, gdyby powtórzyła się realnie legen
tem umieć żyć i nie oddzielać się ani na da bethleernska? 
chwilę od przedmiotu pracy. Mam wrażenie, Wyobraź sobie szał Iudzkicn sumień, 
że nietylko w nauce. Czyż Ty nie doświad- raózgów, serc i - żołądków! 
czasz tego samego w swej pracy .literac- Piszesz, że ludzie tęsknią do Boga, że go 
kiej? szukają. Racja! Ale nie zapominaj o tem, 

Ta praca moja pocieszy mnie nieco w · źe go już znaleźli! Każdy na W'łasną rękę! 
czas smutnych,' bo samotnych świąt. Nad ~ Jeden go odnalazł w Bogu, który kiedyś ro
zwałami narzędzi, próbówek, preparatów, I dził się w Bethleem, drugi odnalazł go w 
nad blademi pasmami obliczeń, w mdłem . pracy, w sztuce, w kobiecie lub w kosmosie. 
świetle elekirycznem, które nasiąka w atmo- 1 Kazdy ma swego Boga, który jest takim, jak 
sferę gryzącą mej pracowni, przywidza mi on sam, i tam, gdzie on sam chce go mieć. 
się niekiedy jasny obraz świąt - jakby da- Drugie Bethleem p-0dważyłoby setki syste.:. 
lekie reminiscencje dzieciństwa - z blas- mów filozoficznych i tysiące prawideł spo- ] 
kiem choinki i dobrocią uśmiechów ładnej, łecznych. Czy Ty możesz sobie wyobrazić, 
naiwnei, bezkrytycznej wiary.„ zeby Bóg w 1926 roku zrodzony w Bethle- l 

W chwilach przedsennych, gdy zasnęła .em, dożył do„. Golgoty? Nawet gdyby był i 
już twarda kontrola odruchów myślowych, Bogiem i prżez Boga chronionym, na Nowy ! 
na czarne topieliska mej chemji wspina się Rok 1927 nie żyłby już! I święta Rodzina \ 
czarowny o<lblask marzeń. Z dawnych i da- pomarłaby przedwcześnie, zadręczona przez I 
wno zapomnianych książek, z łona świątyń, władze i reporterów z całego świą.ta. Na ; 
do których zamknięte jut drcgi, wstają twa- drugiem Behtleem zarobiłaby tylko jakaś j 
rze, obrazy, słowa. Jest tam wszystko to, wytwórnia filmowa, nie polska naturalnie, 

1 co rozgrzewało nasze dzieciństwo w cudny i kiH::udziesięciu przydrożnych dziadów koło , 
sen na jawie. I ta zwidziskowa korneta - szopy. 
gwiazda przewodnia, i te melodje kolend Gdyby człowiek dzisiejszy - i ten, co 
najserdeczniejsze, i jasne oblicza pełne wierzy, w co mu kazano, i ten, co w to nie 
uśmiechu. wierzy, lecz wierzy w co innego, i ten, co w 

Gdy w sen 'u.Z zapadam, który przeniesie ; nic nie wierzy, choć i ten wierzy, bo wierzy 
mnie znów do intensyl\lmych przeżyciami w swoją niewiarę -- gdyby człowiek dzisiej
dnia mych preparatów, jako ,ostatni moment szy stunął realnie w obliczu bóstwa, mu
wypisuje się w mej półświad')mości kontrast siałby albo siebie zabić, albo to bóstwo. Do
o prawidłowych zaprzeczeniach. świat - J póki Bóg jest metafizyczny, dqpóty człowiek 
życie - ach, jakże wtedy mi szare i smutne. I jest swobodny. Ale żyć w obliczu Boga fi
Dzieciństwo jest po2zją życia - a &thlcem 1 zycznego? Wykluczone! 
było poezją naszego dzieciństwa„. j Ci wszyscy, którzy przekręcili legendę 

. Dość się już ~resztą rozse~t~mentali:;tiłem. t Be~hleem na tę i ci, co na tamtą stronę, sta
Śc1skam serdeczrue Twą dłoń 1 zyczę Ct We-. i nęhby wobec środka, który dawno przekre
sołych świąt. A może zres:r.• ~ .. jeszcze przed ł śłili. Oni pierwsi zabiliby Boga, bo niema 
świętami raz napiszę .do Ci1:bie. nic straszniejszego dla człowieka ponad uj-

Janeli. rzenie siebie w prawdę mówiącym zwiercia
dle. 

II. 
Kraków, 21. grudnia 19~6 r. 

Kochany Janku! · l 
Ogromnie mnie list Twój zmartwił. Taki 

zawód mi zrobiłeś! 
Liczyłem napewno, że spędzimy te świę

ta razem. . A tak - i Ty będziesz samotny 
- i ja, jeżeli mnie gdzieś koledzy nie zacią
gną ńa wilję. A Ty nawet nikogo w Warsza
wie nie masz z bliższych znajomych, bieda
ku! 

Trudno. Nie zawsze tycie tak się ulda
'da, jak sobie człowiek wymarzy. 

Twój list pełen refleksyj i mnie roz
wspomnił.„ Dzieciństwo„. Dla nas to już 

1 tylko bajlia. A może już nawet legenda 7 I 
Musimy tworzyć sobie nowe wspomnienia. J 
Tak żyć, by w dniu następnym dzień poprze- l 
'dni wyznaczał się jasnem wspomnieniem. 
.Wszakże.Z to .jest największą filozofją źycia! 

A wiesz Ty, co mi, przy czytaniu Twego 
listu, na myśl przyszło? 

Są marzyciele, poed fyciowi, sttdiotrtfoy 
moralni, obłąkańcy1 którzy może szukają 
Boga i jeszcze go nie znaleźli. Im trzeba 
Boga. Lecz tym nb \.rysfarczy zrealizowana 
legenda bethhemska. Ale całej ludzkości 
niechajże Bóg sir: Tii~ radzi! 

. Raz jeszcm W esoły.ch świąt Ci zyczę, 
choć to nazywasz banałem. Będziesz miał 
~więta wese>łe, jezeli przyznasz mi rację we 
wszystkiem, co ną.oi.sałem w tym liście. 

• Janeli. 
(Kraków)~ 

Witold Zecbentel'. 
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Niesumienny 
dłl5żtmlk 

Jest miasto Łódź 

W lecie 1925 roku, a więc półtora rolf.u 
temu rada m1cj ska m. Łodzi uchwaliła kon
wersję pDżyczek, zaciągniętych przez miasto 
w la.tac;łi wojennych i powojennych. Sposób 
przerachowaJ1ia ustalony został w myśl usta
y;y prof. Zolla. 

Gdyby tali - Ty wiesz, ze jestem poetą! 
.._ drngie Bethlecm zakwitło na ziemi? Na
przykład teraz, w ty:in roku, za parę dni.„ 
Ludzie tak potrzebują moralnych przeżyć! 
Tylu z nich straciwszy Boga podświadomie 
go szuka i znalazłoby go znowu w Bogu tyni
samym, gdyby historia legendy chciała się 
powtórzyć.„ 

Uchwała rady miejskiej poleca zarządowi 
miasta wypuszczenie nowych obligacyj, opie
wających na złote na ogólną sumę 6 miljo

f nów złotych, taką bowiem wartość przedsta-
1 wia ją pożyczki zaciągnięte pt·.zez miasto w 

latach wojny po przeliczeniu ich na złote w 

Wyobraź sobie tylko! W dniu wigilijnym 
ludzie patrzą w niebo, ho blask przedziwny 
na niem ,,.,"Staje. Nie.zapowiedziana przez 
żadnego astronoma, nieprzewidziana w żad
nydi ob!iczeniach, w żadnych nawet możli- 1 

wościach kosmicznych - ukazała się na nie
bie ogromna kometa {wiesz, taka, jak w na
iwnych jasełkach ludovry-ch z ogonem pro
micnniejszym od głowyf). 

Coby wtedv było? Przedewszystkiem 
coprędzej zjedliby wszyscy wilję, a potem 
częśc''. poc;złahy się modlić do kościoła, a 
część włóczyłaby się po mieście z zadartemi 
głowami. Rano kometa w ostrym blasku 
slońca znika, ale w nocy ukazuje się znów 
i zmienia powoli położenie swe ku południo
wemu wschodowi. Na trzeci dzień agencje 
telegraficzne donoszą, i:e w iaiciejś starej 
szopie pod miasteczkiem żydowskiem Beth
Ieem urodziło się dziecko z aureolą koło 
główki, ze klękają przed niem zwierzęta, a 
prosty ludek palestyński uznał $10 za Bo~a.„ 

myśl ustawy konwe1·syjncj. Posiadacze obli
gacyj rublowych i markowych mieli otrzy-

1 mać nowe obligacje złotowe, oprocentowane 
po 6 od sta z kuponl:'.mi od 1 lipca 1925 roku. 
Obligacje te mają być umorzone w ciągu 
czte1dziestu lat w drodze losowania. 

Ponieważ pożyczki w czasie okupacji nie
mieckiej v.rypuszczane były w rzeczywistoś
ci p-0życ2.kami przym11sowemi. i<dyż za
równo władze miejskie jak i władze okupa„ 
cyjne zmuszały obywateli miasta do przyjmo 
wania takich obligacyj jako zapłaty za świad 
czenia i rekwizycje, prawie cała ta suma 
znajduje się w posiadał).iu obywateli miasta, 
n przedewszystkiem w posiadaniu kupiectwa 
i przemysłu, 

Minęło jednak półtora roku, a zarząd. 
miejski nie wykonał tej uchwały rady miej-

' 

t 
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skiej i ani nowe obligacje nie zostały wyda
ne posiadaczom pożyczek, ani. te:i: nfe wypła
cono dotychczas ani jednej raty procentu. 
A zapłacić należało }uż czt;cry kupony pół
roczne. Gdy się zważy, ~e chodzi o sumę 
przeszło 700 tysięcy r.ocznfo tylko z tytułu ! 
procentu·, masło dłużne jest posiadaczom o- ~ 
bligacyi pozyczkowycli już około półtora mi-1· 

Na.wy film ipoJski grupy ma.larzów ·zrealizowany, 
pod lcierunkiero prof. ·Prusz•kowslciego .zmienil nastroje 
nzjwdę-1rsr,yeh ;pesymistów, którzy ddąd z rprzek4sem 
odzy;irali ~ Q nmlmwościaeh :połslti~j pr-0dukcji. 

ljona złotych. R~li:za.tomy ,,Szczęśliwego wisielca" czyłi „Ki-
l~iforn.i w Polsce", rozporzii,dzają,e skromnemi środkami 

O tern się nie mówi i każe się wierzycie- maiterJa,lllemj, nie siliili. się na stworz.enie ahrn.zu mo
lom czekać, ale ze swej strony miasto swoje : numenta.lnago i epokowego. Zrozumieli że trzeba za
w~erzy{dności. z tytułu podatków k~~una!- l czą,ć od gJrromny:eh sztuc.zek, bezpTetoo~jonalnych f.ars 
nych egzekwuie z całą bezwzględn.os:-ią, I}~ i lub komedyj w rodzaju niezrównlłl1ych buHona.d ame· 
cząc przy zwło~e do 4 procent rn1es1ęczme rykańslcioh „gagmanów'', 
odsetek karnych:. I . 

A • ~ · 1 .Jl: c • . · ,,&częśliw.y' ~ee" - w ~.oteeka.: apa.rodjowa-
- przec1ez w wie u wypau~acu rurnowa- t h'~ -~ . p . łk · G _...._ dz. · · h' · ł •Ji b łb • ł nn 1.,..,,,iia m'1•0SDe. Il.We a 1 aw ...... a., ie-ie ro ny przez miasto p ·atm y y w prawie zg o- lk' i 1• . Im . . ,__ ...._. T „.,· 

• L - t · • k • . • · dł wa i ~ sercę rę,..ę ;p.rz~1ę ei i l:IUga;...,3 ess. .l'W1m 
s11: pre ens1ę w1ę szą mz wynosi 1ego ug . . . . . . , d tk p ; d b • lik hl' g . • obf1tu-Je w szoceg scen moze me zupelme orygJnalnyeh 
pdo .kat' owyh.· 10~1a a ~w1emd p. to 1 acyJt, (zdaje się, że scenarzyści ,;Ka.łifomi w Polsce" pozo.. 
o .oryc na ezy mu się o nuas a procen t ,,. od ~' . . . "--· k. -•-d 1 t s.awa1:i ~ wł"VWeIII meza.pomruanei ,,.uvrą.cz 1 '°"'-
za .wa a a. ta" C,ha.plioo.. Dowód: Obiad Gawelka), ale bą,dźoo-

Sądzimy, że ministerstwo skarbu powinno bądź ~y&owych i niepo1ba'W'iooych h1;1illoru. · 
zainteresować się t~ sprawą i zapobiec, by Są,dzę, że, gdy reżyserzy „Kalifornii w Polsce'' 
nada] trwał ten gorszący i rażqc? niespra- naibiQ.'l'ą, rutyny, pokażą publiczności kin dalelro war-
1.tJiedliwy stan, by jednemu dłużniliowi wolno tości.owsze obra-zy. 
było. hezliarnie przez dwa lata drwi.,; z wie- Na croto w•{'km1awców wybija się spokQjny, ek-0-
rzyciela, podczas gdy sam najbezwz~lędniej, nomicz:nr w swych gestach M. Szymanom-ki, który 
często nawet kosztem egzystencii ekonomicz- zrupowiada się na polskiego Buster Kea-t1ona. 
nej dłużnilia, swoje wierzytelności- egze 
lrwuje. 

Na wszystko jest sposób. Mogą być prze
szkody natury technicznej czy formalnej, dla 
którvch nie można wypuścić obligacyj no
wych. ale chyba niema nrzeszkód, by wypła
cać procenty od zwaloryzowanego długu, 
zwłaszcza gdy diodzi o zaliczenie pretensji 
z tytułu 01·ocentów na poczet należytości po
datkowych. 

Leży .w interesie . miasta przedewszyst
kiem, by sprawa ta została niezwłocznie ure
~ulowa·na. Jeśli się to nie stanie, daremne 
będą w przyszłości wszelkie próby zaciąg
nięcia przez miasto pożyczki. Takiemu dłu
żnikowi nikt grosza nie da. 
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Teatr lłlielski ·w łłodzi 
uMadame Sans-Gene", komedja W. Sardou 

i E. Moreau. 

Przypomnienie publiczności od czasu do 
czasu tej świetnej komedji jest zawsze eks
perymentem szczęśliwym, o ile teatr posiada 
w swym zespole artystkę, zdolną do. dźwig
nięcia ciężaru i podkreślenia efektu wielkiej 
roli tytułowej i artystę, umiejącego plastycz
nie ożywić zawsze pociągającą postać małe.. ' 
go cesarza, a w swym magazynie materiał 
dekoracyjny i kostjumowy, niezbędny dla na
dan.ia utworowi odpowiedniej szaty zewnę
trznej. 

Łódzki Teatr Miejski posiadł dwa z tych 
warunków dzięki swej łączności z Teatrem 
Polskim w Warszawie, któremu zawdzięcza 
zarówno gościnę p. Przybyłka-Potockiej, jak 
i dekoracje i kostjumy. 

Jako wykonawczyni roli księżnej Gdań
ska p. Przybyłko-Potocka w zupełności sta
nęła na wysokości zadania, obficie wyposa
żając odtwarzaną postać w wielkie bogactwo 
subtelnie wyczutych i doskonale obmyślo
nych szczegółów, składających się na całość 
prostolinijną, bardzo konsekwentną, jednoli
tą i pełną wyrazu. Wielki umiar w odtwa
rzaniu rysów rubasznych, szczęśliwie ustrze
żonych przed przejaskrawieniem i trywial
nością, pozwolił artystce osiągnąć efekt 
przeciwstawienia głębokiego szlachectwa du
szy pozornej, zewnętrznej szlachetności form 
towarzyskicp. Pod tym względem. p. Przy
byłko-Potocka dala kreację oryginalną, peł
ną twórczej intuicji. Gdyby nie pewne nie
domagania głosowe, wykonanie tej roli uzna
neby być mogło za całkowicie doskonałe. 

Otoczenie wielkiej artystki warszawskiej 
zdołało pomyślnie dostroić się do wysokiego 
poziomu wykonania, dając całość dobrze 
zgraną i w szcze~ółach opracowaną. P. Ja
n owski jako Lefebre, p. Ryszkowski jako 
Fousche, p. Ziembiński jako Neipperg, dali 
postacie ze wszechmiar udane. Natomiast p. 
Szpakiewicz zwycięsko wywiązał się tylko .z 
roli reżysera, bo jako wykonawca roli Napo
leona zarówno dla warunków zewnętrznych, 
jak i w ujęciu i przeprowadzeniu szczegółów, 
nie popisał się niestety wcale. Był tylko 
knąbrny, ale tych kilku rysów wielkości, 
które zdołali nadać autorzy tej w tym utwo
rze epizodycznej niemal tylko po&taci, uwy
puklić nie zdołał. A że jest to Napoleon, 
przeto mim.o swej epizodyczności, rola ta ma 
jednak większe znaczenie, aniżeliby się z jej 
rozmb.rów wydawało. 

Szata zewnętrzna była zupełnie pierws:w 
rzędna. Takiej dekoracji zwłasz~za, jak w 
3-im akcie {f:!abinet Napoleona), chyba jesz
cze Łódź nie widziała. 

emb. 

* * * 
Z pośród aktorek kreują.cych rolę psotników, ur• 

wisów, garęonek na plan ;pierwszy wybija się niedaw
no stosunkowo poznana przez naszą ;publiczność Col· 
leen Moore. 

Ostabnfo widzieliśmy ją, w przeciętnym obrazie 
"Urwis" wytwórni „Firet National Pictures". Coll een 
Moore jako rozkapryszona baronówna, Sunday, fana
.tyczna wielbicielka romainsów Oskara Pleata (ooś a la 
nasza Mniszkówna czy Paweł Staśk-0) w rodzaju „Wol
nej miłości ,czy małżeństwa" jest wprost niezastąpiona. 

Tyle werwy, tycia i naturalnych akcentów do,..gry 
wniosłaby może jeszcze Mary Pickford. 

Niektóre sceny są, krupitalne. 

1.'limowoli przychodzi na myśl czy nie warloby 
sfilmować utwocu Mag-0.aleny Samozwaniec „Na ustach 
grZ'echu''. Typy bowiem są, już gotowe. Taka np. słu
żąca Teci.a z „Urwisa", która przez cale tycie marzy 
o romaooie z ipra:wdzj,wym p.oetą, Pleatem, w gruncie 
rzeczy najw.iększym g.ra.fo.manem pod słońcem, ja:kże 
fywlo przypomina nasze warszawskie pensjonareczki, 
roniące łzy nad jak:iemiś „Pamięłn:i:kami pa.n:ien skle
;powycli l" 

„Urwis" ma jedna:k: słabe za:kończelllie, z typowym 
amerykańskim sosem malomieszczańskiej m<>ralnośei. 

* * 
Litera.tura przetrawiona, ;przeł.Qpiona, wizualnie 

przedstawi-Gna., słowo wypo.wJe<lziiane oryg·i<naJ.nemi. sa
mowysła.rczająeemi śr-0dkami, nowa forma dla starej 
treści, dkl. okleipanego, banalnego tematu, mala:rstwo 
!POtrakJlo.wa.ne jako mOltyw wy1ącznie ipllłstycznie-kino„ 
·wy, ale saim pnez się nic nie mówiący, strąoony na 
plan dalszy, napfay wyrugowane w miarę możliwości, 
wszystke f;o mocno spojic}ne i oddane w stiosownem 
tempie - oto jak wygląda czysta forma kin'awa. Czy
sta forma nie jest doktryną,. Dowodzą tego :przede
wszystkiem amerykańskie przepyszne, trickowe buffo
nady, gdzie elementem dominującym jest ruch materii. 

Charlie .Chaplin; Abel Gance i Buster Keaton -
oto lu&1tl, którzy zdobyli dla X Muzy poczesne miej
sce w ehra.mie sztuki, bo odkryli nowy s,pasób przed
stawienia rzeczywist-0śei, którzy temsamem abaliH tezy 
wsz~flkicb. krytyków, uważających kino za nowy ga
tunek teatru. 

Te refleksje nasunęły się .po filmie „Buster Kea• 
łon - jako bokser". 

la.kie są wa.lory tego filmu·? 

Nasamprzód zręcznie uiożcmy scena.riusz, w któ
rym Keaton nie sili się na rozwiązanie problematów 
wielkich, wjeczn~h, ale o,pracowuje dokładnie drobne, 
codzienne fakty ż-y;ciowe. Ale ta dość banalna. akcja 
11lega ill'Otem 1pOetyckiej deformacji. Ujęcie rzeczywi
stości Keatona nie jest zgodne z naszym, 11owszednim 
spos()bem jej widzenia. Tu tkwią, elementy filozoficzne 
twórcwści Buster Keat~ll.a. 

Nalroniec wreszcie gra Keatona, wywołują.ca hu· 
raganłtwy śmiech. A cechy gry Keatona? Automa• 
tyzaefa .ge5U!w -0raz niezaradnoś6 życi~wa (tu przypo. 
mina się oo w sweIIl studium o „$miechu'' powiedział 
Bergson). 

Spok.fij Keatona denerwuje, śmieszy i zastanawia.; 
równocześnie Keaton to filozof „Niemej sztuki". 

(Warszawa). 
,Jłfaflf Fryd. 

„ WIADOl!8:0ŚCl LITER.IUlJUE", 

Ułazal się nr. 51-52 ,,Wiadomości Literackich" 
(ostatni tegoroczny). Zawiera 6 stron druku, 21 ilu
stracyj i na.stępują.ee artykuly: z. Nałkowskiej o wsp6ł
czeooej ppwieści franeu13ki ej, materialy i wspomnienia. 
Iwaszkiewicza, Lechonia, Slonimskiego. Tuwima i Wie
rzyńsldego, dotyczące ka.wiami p-0etów „Pod Pikado
rf'm'', f.ragment z mai1tcej się ukazae książki Wierzyń
skiego „Laur olimpijski", recenzję, ze „Wspomnienia 
o Adamie Żeromskim" Stefana Żeromskiego, z nowej 
książki Winawera itd., nolatki, dziat „Polska zagr11.
nką,", szer~g artykułów polemicznych na fomat pro
pagandy · sdu'lri polskiej zagranicą, Polski&gÓ Klubu 
Literackiego, ataków na grupę „Skamandra" itd., re
cenzje teatralne i kinowe, działy bieżące.. 

i 
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ynek piena~żny i giełda· do 110 milj. złotych. Widzimy więc, że po- l 
mimo płatności zagranicznych i dość znacz
ne~o odpływu na cele gospodarcze - zapas J 

Z końcem poprzedniego tygodnia nastą
piła na rynku ak.cyj i papierów procento
wych silna depresja, spowodowana wiado
mościami o przewrocie na Litwie. Speku
lanci - którzy szybko zorjentowaH się, że 
sprawa lokalnych zmian w sąsiedniem pań
stwie nie może zbytnio obchodzić Polski -;
starali się wykupić tanio materjał akcyjny, 
rozpuszczając w celu obniżenia kursów -
niepokojace po~łoski. Giełda zareagowała 
na nie zniżką kursów, jednak wkrótce przy
szło otrzeźwienie. Już w niedzielę na rynku 
prywatnym wszystkie papiery miały tenden
cję zwyżkową, a obroty były. dość znaczne. 
Dokonywano licznych tranzakcyj termino
wych na ultimo miesiąca i na 15-go stycznia 
przy kursach o kilka punktów mocniejszych 
od kursów w tranzakcjach kasowych. 
. Nastrój rynku prywatnego udzielił się 
również giełdzie oficjalnej - zwłaszcza, że 
oświadczenia p. wicepremjera Bartla i mini
stra Czechowicza o zamiarze zaciągnięcia 
pożyczki zagranicznej i ofertach zagranicz
nych na tę pożyczkę, jako też korzystne wia
domości gospodarcze, skłoniły kulisę do czy
nienia większych zakupów. Pozatem naby
wały niektóre banki w dalszym ciągu dość 
znaczne ilości „Ostrowieckich" i innych pa
pierów metalurgicznych na zlecenie jednej z 
grup belgijskich. Z akcyj bankowych miały 
mocną tendencję B1mk Dyskontowy i Polski. 
Listy za~tawne i obligacje cieszyły się mniej
szem zamteresowaniem. Pożyczki Państwo
we zmian prawie nie wykazały. 

* * * Sytuacja walutowa w tygodniu ubiegłym 
mało się zmieniła. Na rynku prywatnym po
dniosły się dolary początkowo z 9 zł. i pół gr. 
na 9.01, obniżyły się potem jednak znowu o 
pół grosza. Zapotrzebowanie na waluty 
pierwotnie dość znaczne, z powodu wfalkich 
zakupów, dokonywanych zagranicą przez 
kupców, zwłaszcza branży kolonjalnej - z 
okazji nadchodzących świąt - zmalało bez
pośrednio przed świętami. 

Ruble złote notowano 4,74 - 4,74 i %. 
Kurs ostatni odpowiada przy parytecie 52,70 
stosunkowi 9,01 za 1 dol.ar. 

Obrót dzienny na giełdzie walut był mniej 
szy od normalnego, co tłumaczy się tern, że 
przypadające na grudzień płatności zagrani
czne zostały przez sfery gospodarcze zała
twione, a inne nastąpią dopiero w styczniu. 
Całe zapotrzebowanie pokrywał prawie wy
łącznie Banki Polski. 

I 
' 

Dewizy na New-Jork (czeki i wpłaty) no
towano bez zmiany 9,00, dolary 8,99. Nie
lizne tranzakcie kablem na New-Jork prze
prowadzono w obrotach międzybankowych J 
na 9,03 i % - 9,03 i pół. Przy zamianie go- ; 
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tówki dolarowej na kabel dopłacano 2 i pół walut i dewiz instytucji emisyjnej dzięki zna
promUle do nieoficjalnel!o kursu dolara. 100 cznemu eksportowi wciąż wzrasta, gdyż ! 
ł h 

~ zwiększył się w ostatnich czterech dekadach I z otyc w złocie notowano bez zmiany 
173.66, gram czystc;.!o złota 5,9816. o przeszło 30 miljonów złotych. 

Z de•·riz europejsH-:h uległy pewnym tyl- Bilans handlowy osiągnął w listopadzie ; 
ko waho.n!om Paryż, Bclgja, Medjolan i Lon- b. r. znaczną poprawę. Wywóz z Polski wy
dyn, inne naogół zmian nie ujawniały. De- nosił bowiem 2,284,922 tonn, wartości 131,712 
wiza angielska podniosła się w poprzednim tys. złotych w złocie, przywóz 250,920 tonn, 
tygodniu z 43,69 na 43,76, spadła potem na wartości 1.07,956 tys. złotych w złocie, nad-
43,75 i utrzymała się nn tym poziomie. Zwyż- wyżke. więc wywozu nad przywozem równa 
ka· dewizy an~iels!dej tłumaczy się wzrostem się w listopadzie 23, 756 tys. zł. w złocie, pod
dobrobytu w Anglji, spowodowanym zlikwi- czas, gdy w październik•t wyrażała się tylko 
dowaniem strajku. Według ostatniego wy- sumą 15,750 tys. zł. w złocie. 
kazu ~an~u :\-ngielskiego,. oodnió.sł się w. sku- l Bilans handlowy wykazał za 11 miesięcy 
tek ozywtema w przemysle obteo bankno- b. r. nadwyżkę eksportu nad importem w 
tów, zmniejszył się natomiast zap~s złota z I w·rsokości 385 milj. złotych. Czy bilans nasz 
1.53,233 na 151,192 mi.lj. funtów. Zmniejsze- zdoła nadal utrzymać swą pełną aktywność, 
nie się zapasu złota przypisać należy wielkim zależy jedynie od stopnia naszego eksportu 
zakupom tego kruszcu, dokonywanym przez - który może w najbliższych miesiącach 
prywatne i państwowe banki niemieckie. nieco się osłabić. 
Stopa procentowa na rynku prywatnym spa- Sytuacja Skarbu Państwa uzyskała rów-
dła na 4 proc. w stosunku rocznym. nież wybitną poprawę. Miesiąc listopad 

Paryż ma tendencję zwyżkową, aczkol- 19~6. roku przewyższa pod względem wyso
~iek fra?cuski bilans handlowy wykazał w k.'1sc1 docho?ów budżetowych wszystkie mie
h~topatlz1e b. r. w porównaniu z październi- s1ące ostatmch trzech lat, gdyż dosk~a kwo
kiem bardzo poważne pogorszenie. Wywóz ty 206,7 milj. złotych. Przyczynia się do te
zmniejszył się bowiem z 6103 milj. na 5329 go gł1wnie energiczne ściągan1e zaległości 
milj. franków (2,669,272 tonn), przywóz zaś pod~tKowych, co wykazują Wi)ływy z danin 
w tym miesiącu wyniósł 3,441,617 tonn, war- publicznych w kwocie 110,2 milj. złotych. 
t~ści 4,994,327 franków. Ogólny przywóz w ~onopole przyniosły 53 milj. zł., przedsię
P~c;rwszych jedenastu miesiącach b. r. wy- b1orstwa państwowe 16,1 milj. zł. z tego 
mosł 41,474,504 t., wartości 54,391,845,000 fr. przypada .:i:a Lasy Państwowe 7,6 miij. zł., 
wywóz zaś 29,620,393 t.. wart. 54,139,803,000 kolcie 4 milJ. zł. Pocztę i Telegraf 3,2 milj., 
franków, czyli deficyt francuskiego bilansu inne 1,3 milj. złotych. Grudzień zapowiada 
handlowego za rok 1926 osiągnął do listopa- się jeszcze pomyślniej. Wydatki budżetow_e 
da włącznie 252 milj. fr. wynosiły w listopadzie b. r. 155,2 milj. zł. 

We Francji zwycięża narazie idea rewa- W listopadzie wykupił Skarb Państwa ze 
loryzacji, propagowana przez renti.erów fran swoich zapasóv.r kasowych za 7,1 milj. zł. bi
cuskich a uznawana również przez Poinca- lonu i biletów zdawkowych oraz zmniejszył 
rego, który wprawdzie nie myśli dźwignąć swój dług w Banku Polskim z 50 na 25 milj. 
franka do poziomu złota, chce go jednak wy- złotych. 
śrubować jak najv,rięcej i stabilizować przy Według expose pana Ministra Skarbu, 
pomocy zapasu dewiz, nagromadzonych w o- wygłoszonego dnia 17 b. m. na posiedzeniu 
kresie zwyżki waluty francuskiej. komisji skarbowa - budżetowej senatu, zo-

* * * stał budżet na rok 1926 nietylko zupełnie 
Bilans Banku Polskiego z .dnia 10 b. m. zrównoważony, ale osiągnął nawet za okres 

wykazuje wzrost zapasu złota i srebra o 62 jedenastomiesięczny nadwyżkę dochodów 
i pół tys. złotych d~ sumy 136,061,408 zło- nad wydatkami w wysokości 40 milj. zł. 
tych. Zapc>.s walut i dewiz brutto zwiększył Deficyt pierwsze~o półrocza w kwocie 
się o 7 ;625,238 zł. do kwoty 145,221,698 zł. 1 

71 milj. zł., został całkowicie pokryty i rok 
a w związku z tern różnica kursowa na kru- t bieżący będzie zamknięty ze znacznym plu-
szcu i walutach wzrosła o 4,882,427 złotych sem. Awil. 

Przekazy P. K. O. 
doł11czamy do dzisiejszego numeru i prosimy o wpłacenie prenumerary za I kwartał 1927 r 
N~7. zaległości z r. 1926. Nieopłacone numery wstrzymujemy z dniem 1 stycznia. 

--
SREBRNE NITKI NA CHOINCE 

tysiąc i jeden programów, poparty argumen
tami, wywodami i miljonem ważkich słów! 

• Jest .taki zwyczaj, ~ bywał łlotąd miły, 
więc tez wbrew wszelkim protestom naszej 
pesymistycznej kieszeni, należy go utrzymać. 
Oczywiście moment uczuciowy - nazwijmy 
go „tradycją" - stawiam na pierwszem 
miejscu. A na pocieszenie kieszeniowych 
boleści powiem, że nikt jeszcze nie ogłosił 
bankructwa z powodu.„ choinki! 

Trzeba zresztą i w takiej gwiazdkowej 
sytuacji mieć nieco sprytu, a z pewnością uda 
się tanim kosztem ozdobić drzewko i zado
wolić oczekiwania, nadzieje, życzenia, pra
gnienia, a nawet fantazje tych, którzy sądzą, 
że muszą być ebdarowani. Bo, jak zawsze, 
nawet w ten wigilijny wieczór jedni otrzy
mują podarki, a drudzy je dają. A efo jakiej 
kto należy kategorii - zależy także od 
sprytu. 

Podział na dających i biorących jest bo
wiem zasadniczą podstawą wszelakich ustro 
jów społecznych, a nierówność majątkowa, 
która jest cechą tych ustrojów, wynika wła
śnie z te20 koniecznego i niewzruszonego 
prawa przyrody, że ktoś albo coś musi da
wać, aby ktoś albo coś mogło brać. · 

Człowiek, który odznacza się najbardziej 
/;rzewrotną umysłowością ze wszystkich two 
rów przyrody, robi z tego naturalnego stanu 
rzeczy tragedję; awanturuje się, buntuje i u
rządza rewolucje przeciw oczywistym, a nie
zmiennym obyczajom natury. Lecz ostatecz
nie, czemże jest nawet taka rewolucja 1 Czyż 
nie znowu podziałem na dwie warstwy spo
łeczne? Ci bowiem, którzy dotąd brali, prze
chodzą do klasy dających, a ci, którzy dawa
li, odbierają zpowrotem ongiś dane podarki. 

Nie jest jeszcze ze wszystkiem rozstrzy
gnięta kwestja uczuciowego światopoglądu, 
opartego na powyżej określonym „dualiz
'.'!lie". Idealiści twierdzą bowiem, że przy
iemniej jest dawać, natomiast materjaliści 
::1owodzą empirycznie, że korzystniej jest 
brać. Stąd wniosek, że działoby się dobrze 
na świecie, gdyby była pewna ilościowa. a 

choćby i jakościowa równowa~a, to znaczy, 
gdyby liczba idealistów była tak -wielka, aby 
mogła swoją hojnością całkowicie zaspokoić 
zachłannych wyznawców materjalizmu. 

Powiedzmy sobie jednak szczerze i ot- I 
warcie, że takiej idealnej równowagi niema 
i że istnieie hypertrofja biorących. Tak przy
najmniej dzieje się we wszystkie dni naszego 
zi~mskiego, słonecznego ro\m. Jedynie w 
wieczór wigilijny, gdy dzid 24 grudnia się 
kończy, a pierwsza gwiazda zabłyśnie na nie
bie, nastaje taki krótki morr.ent, w którym 
prawie, prawie tylu jest daj;:~ych, co obda
rzonych. I dlatego sądzę, że wieczór wigi-
lijny jest naprawdę - świętem. I 

A gdy tak myślę o tej krótkiej chwili po
wszechne~o zadowolenia, urasta mi w oczach 
choina olbrzymich rozmiarów, wyrosła buj
nie na mazowieckich piachach, wysoka i 
strzelista. Gałęzie biegną wokół rudego 
pnia, ciemnozielone szpilki najeżają się ostro, 
a drzewo pachnie żywicą, tym dziwnym aro
matem, który budzi radosną chęć życia. I wi
dzę, jak jakieś usłużne ręce zawieszają na 
gałęziach wszelakie ozdoby i mnogie podar
ki dla wszystkich, wszystki.ch, wszystkich 
obywateli Rzeczypospol., święcących świę
to Bożego Narodzenia. Dla tych miljonów 
obywateli, poklasyfikowanych, jak przystało, 
na partje, partyjki i parciątka. 

I aż dziw bierze, jak się ten anonimowy, 
hojny dawca wyznać potrafi wśród owych 
frakcyj, odłamów, rozłamów i zrzeszeń! Bo I 
przecież zmienia się to z dnia na dzień, prze
inacz.a i przemianowuje przez noc. Łączą 
się i dzielą, mnożą i odejmują, ułamkują, po
dnoszą do kwadratu, logarytmują. Z tą wyż
szą algebrą partyjną nie da sobie rady zwy
kły śmiertelnik, sądzę przeto, że szczodry 
dawca należeć musi do istot nieziemskich, 1 

które, jak wiadomo, nawet z chaosem dają 
sobie niezgorzej radę, a cóż dopiero, gdy ba
łagan iest iako tako zorJ:!anizowany, ujęty w 

A teraz, spójrzmy, choina jest już gotowa. 
Jarzą się na niej różnokolorowe dancingowe, 
kinowe, reklamowe lampki elektryczne obok 
bladych, kopcących i prawie dogasających 
kaganków oświaty. Na dolnych gałęziach, 
na sznurkach cienkich, grożących lada chwi
la zerwaniem się, nieledwie już wlokąc się , 
po ziemi, wiszą małe pakieciki, ponumero
wane, w łącznej sumie 444 + 111. Te kaba
listyczne cyfry wyjaśniają nam, że pakieciki 
przeznaczone są dla naszych niestrudzonych 
i wytrwałych posłów sejmowych i senatorów. 
W każdej paczuszce jest szczypta bakalij. 
Więc twarde do zgryzienia orzeszki, mdłe 
karmelki, a zwłaszcza figi. Na opakowaniu 
widnieją złote litery napisu: „Ku osłodzie do
znanych goryczy". 

Na wyższych kondygnacjach drzewka bu
jają duże, barwne, mocno nadymane gumowe 
balony z firmą Obwiepolu. Dalej mnóstwo 
prześlicznych, papierowych koron, a do każ
dej przytwierdzona karteczka z imieniem 
czcigodnego kandydata na tron. ówdzie 
znowu misternie z podatnej plastyliny wyro
biony Lewiatan, już. już. sięgający paszczą 
własnego ogona. Tuż obok czerwona cho
rągiewka z inicjałami P. P. S. Aż lubo pa
trzeć, jak chwieje się za lada podmuchem 
raz w tę, to znowu w inną stronę, jak muska 
wiotką płachetką kubek w kubek podobną 
chorągiewkę z gwiazdą pięcioramienną, albo 1 

w nagłym odrzucie odwraca się od niej, by 
przytulić się przymilnie do coraz innej za
bawki. A jest ich tam sporo pięknych i cią
gnących oczy! 

Oto minjaturowe, nieczynne fabryczki, 
oto duże wachlarze ułożone z protestowa- i 
nych weksli i edyktów licytacyjnych. Ob- 1 

ciążają też wiotkie gałązki pokaźne pakiety, : 
owinięte starannie w papier i opieczętowane 
rządową pieczęcią. Na każdym pakiecię wi
dnieją dobitne napisy: świadczenia społecz
ne - podatki normalne - jednorazowe 
doraźne - anormalne. Zdobi ten kącik 

Nr. 5ł 

Z teatrów warszawskh:h 
Żywot każdego niemal cara rosyjskiego 

może stanowić temcit tragedji. Losy tych po
sępnych degeneratów, mających swój pienvo 
wzór chyba tyiko w cezarze Kdiguli, na~
chnęły niejcdner5o dramatur0a, praónąc""'O • ._„ r_,. o ..... „„ 
mroczne 1ch dusze ob;orzyć przed widzem, 
wstrz~snąć jego nerwy widokiem ich męki 
życio·wej i krwawego z~onu. 

„Car Pawd I" Dvmitra Mereżkowskieóo 
wznowiony obecnie przez T e at r P o 1 s ki: 
iest właśnie te~o rodzaju sztuką. Nic nale
ży on jednak do tych dramatów historycz
nych, w których wątek dziejowy jest na
tzelną, jeśli nie jedyna, zasadą artystyczną 
utworu. Mereżkowski, jak większość znako
nl;itych pisarzy rosyjskich, jest przedewszyst
kiem psycholo[Siem. · I jego „Paweł I" iest w 
pierwszym rzędzie rozwinięciem problem'J 
psychologicznego, który mieści się w psychi
ce tego .typowego moskiewskiego samo
dzierżcy. 

Mereżkowski, demokrata i wróg caryzmu 
chciał na stro.sznym przykłcidzie Pawła po~ 
kazać, co to jest caryzm; ale równocześ.nic 
- świadomie czv mimowoli - pokazał, co 
to jest Rosja. Bo w indywidualnej du~zy 
cara Pawła oraz w zbiorowej duszy jego oto
czenia skupia się, jak w soczewce, istota te
go. co nazywamy rosyjskością, a co łączy w 
sobie najdziwaczniejsze przeciwieństwa: pry 
mitywizm z wyrafinowaniem i zwyrodnie
niem, bałwcchwulczy kult władzy z dzikiemi 
skłonnościami anarchicznemi i t. d. Słowem 
d~ł tu Mereżkowski świetną syntezę tej Ro
sji, o której powiedziano, że zgniła, zanim 
dojrzała. 

Braki w konstrukcji tego dramatu, wy· 
pływające z koniP.czności stosowania się do 
historji, która dla artysty ma zawsze coś 
przypadkowego, powetował Mereżkowski 
szczęśliwie, nadając swej sztuce charakter 
jedności i spoistości przez zgrupowanie całej 
akcji dokoła centralnej postaci Pawła oraz 
dzięki wysunięciu na pierwszy plan proble
mu psychologicznego (gdzie decydujący głos 
ma już artysta, a nie historyk) i konsekwent
nemu tego problemu przeprowadzeniu. 

Reżyserja i gra aktorów sprawiły, że wy· 
stawienie „Cara Pawła" przez Teatr Polski 
uwieńczył pełny sukces. Na czoło wyko
nawców wysunął się odtwórca głównej roli, 
Junosza-Stępowski. Genjalny ten artysta, 
którego każdy występ jest nowym a wię
kszym od poprzedniego tńumf em, zadziwiał 
już samą niezrównaną w ekspresji maską 
(wzorowaną prawdopodobnie na znanym o
brazie, przedstawiającym Pawła, gdy uwalnia 
Kościuszkę z więzienia); pochwała zaś mi
strzowskiej gry jego musi się wyrażać w sa
mych superlatywach. Na tle tej gry musiały 
z natury rzeczy bladziej wypaść inne posta-

wiszący na grubym sznurze komornik. 'A 
dalej za tą sympatyczną, a tak dobrze znaną, 
choć ile widzianą kukiełką, dynda na sznu
reczkach i wstążeczkach grupka pociesznych 
figurynek. Łatwo je określić i poznał po 
markantnych cechach zewnętrznych: chudy 
urzędnik i ponury bezrobotny trzymają się 
za ręce; wierzyciel i dłuznik w łachmanych 
szatach. obejmują się czule i t. p. wielomów
ne sceny, zdolne wzruszyć nawet najbardziej 
sceptyczne serca. 

Do patrjotów zaś przemówi zapewne sym 
boi ukochania ojczyzny czy to w dobrej, czy 
złej doli: Piast i Rzepicha. Jak pięknie obo
je wyciągają ochocze dłonie na prawo i na 
lewo, aby je wreszcie zcentralizować w kie
runku lśniących puszek z konserwą krakow
skąl Niemniej miłe wrażenie sprawia grupa 
chłopków w ludowych strojach, wyzwalają
cych z nas długo powstrzymywane west
chnienie radości. Przy grabiach, łopatach, 
przy rydlach i motykach wiszą rzędem, acz 
nieco wstydliwie przysłonięte dobrze skro
jone i okrojone„. reformy agrarne. Jest ich 
kilka sztuk, bo konkurencyjne firmy przed
stawiły swoje pokazowe modele do wyboru. 
Szczególnie jaskrawie co do koloru i fasonu 
przedstawia się model firmy Dąbski i S-ka 
(z nieograniczonem porękawicznem). 

Patrzmy jednak wyżej. Tam piernik w 
kształcie cyfry 8, smacznie posmaro·wany 
świeżym lukrem czerwono-białym, nęci pod
niebienie, a ówdzie krzyżyk z górnoślaskie
go węgla rzezany, przypięty do piersi Rze
czypospolitej, uśmiechającej się bokśniP z 
chrześcijańską i demokratyczną rezygnacją. 
Wielka, spracowana ręka z prawdziwej mJe
cznej czekolady dzierży pokaźny róg obfito
ści, z którego sypią si~ redukcje, 1..:onstruk
cje, reorganizacje i sanacje. Dla lepszego 
zrozumienia tej słodkiej symboliki wH.nieje 
!lad ręką świetlany transparent z krótką, e
nergiczną dewizą: „Klub pracy, bez której 
niema kołaczy". Nieco na lewo z wielkiej, 
miedzianej Łuby wydobywa się „głos praw
dy", wołający na puszczy donośnym gram o-



Str. I 

Ruc/J wydawniczy cie, a więc hr. Pahlen, grany przez Sambor- i mu, strzela doń i rani go; poczem wędruje d~ 
skiego, który niewdzięcznej tej roli nadał j kryminału, by w Qstatnim. akcie „odrodzić 
wiele siły i ekspresji, dalei obaj synowie I się duchowo" i posiaść serce rozwodzącej się 
carsc.y, Aleksander, nieco zanadto płaczliwy I z Kozłowskim . Ireny„ 
w interpretacji Boelkego, oraz Konstanty . Takie to żałosne w swej banalności pery
(Stoma). Doskonały był Fritsche w roli hr.

1 

petje wyprowadził Perzyński z doskonałego 
Wałujewa a kapitalne epizody dali Jamiński, początku. Najlepszym zaś sprawdzianem i 
ję.ko Pater Gruber ftyp klechy, widzianego wykładnikiem tego załamania się komedji 
przez okulary rosyjskie} i zabawny Małkow-

1
1 była. g:ra Jaracza w roli Siewskiego. Niema 

ski, jako mużyk Kuźmicz. Z postaci kobie- może aktora, któryby tak wybornie grał 
cych wybiła się Mazarekówna (ks. Anna), skrachowanych wykolejeńców, jak ten wiel
która bardzo inteligentnie i z ujmującym l ki artysta. To też w pierwszym akcie był 
wdziękiem zagrała rolę faworyty <:arskiej, , naprnwdę nieporównany. Z chwi1ą jednak, 
ks. Anny. Natomiast Romanówna (żona A- j gdy jego bohater wrócił do !!normalnego" -
leksandra) nie . powinna nigdy - przynaj-1 nr,:v11łl1m'!:liej zewnętrznie - trybu życia, 111·-

widzi innej racly - paraliżuje niektóre śmia- 1 
łe jego postępownnfa. · Sytuacja w państwie ' 
staje się bardzo. groźna. Wtedy - stawia ~ 

1 krói<:iwi warunek'. podpisanie jego dyktatury 
- albo - niemoc względem rozszalałej re
wolucji. Król pod przymusem chwili i żo
ny - podpisuje, 

Wydawnictwa ,gwfazdhowe księgarni Ludwika Fisze1a 
w Łodzi. 

Wiktor Helling: 

mnicj na scenie - nosić korony. wzniósł się ponad poziom poprawności.. W 
* * * 1 tych trzech następnych aktach '{'lowinien był 

A teraz przyszła chwila na uderzenie się J grać kto inny, jakiś specjałista do „ról serjo". 
w piersi i powiedzenie: mea culpa, zbłądzi- 1 Ale żeby zobaczyć Jaracza w 1-ym akcie, 
łem. Pisząc bowiem o wystawionej ostatnio warto naprawdę więcej, niż raz, pf>jść na tę I 
w Teatrze Narodowym komedji Wroczyń- sztukę. 
skiego, wyraziłem zdanie., że współcześni ko- Z innych wykonawców najsymnatyczniej 
medjopisarze polscy, poza jednym Szaniaw- grnła swą mdłą ;ólkę Ireny p. Ma~drowicz6w 
skim, mają nieszczęśliwą rękę. Otóż nie, tak na, która miała jeden tylko słaby moment: ! 
nie jest. Przekonała mnie o tem grana teraz , widocznie niewprawną rączką rozbierała się 
w tym samym Teatrze Narodowym 4-aktowa t w oczach drżącycH z oczekiwania widzów„. 

1
: 

~·.komedia Włodzimierza Perzyńskiego p. t. Pani Jaroszewska w roli półdziewicy, nar.ze- .· 
„Uśmiech losu", dzięki której zobaczyliśmy , czonej Kozłowskiego (granego przez p. Mysz J 
wreszcie zdawien dawna nie oglądany do- l kiewicza), odznaczyła się bezkonkurencyj- ł 
bry„. jeden akt komedji polskiej. l nemi łydkami (których ostentacyjne prezen- I 

W edy dyktator zostaje nareszcie sam -
i na tych słowach, przez niego wypowiedzia
nych - kończy się sztuka. Resztę czuły 
siu cha.cz ... 

Lecz czułych słuchaczy było mało.„ 
Powiedziano: rzecz nudna, nic się nie I 

l dzieje! 

-~ . I 
Wystawienie „Akropolis" to odwaga nie- ł 

zmierna! Reżyser (Sosnowski) wyszedł z sy- 1 

tuacji do'skonale. Dekoracje i efekty świetl- l 
ne były również doskonałe. Zawiedli tylko : 
artyści - z wyjątkiem kilku - dyr. Nowa
kowskiego, Sosnowskiego, Sochy, Jednow
skiego, Hałacińskiej-Gawlikowskiej - zawie 
dli, bo zapomnieli, że ani na chwilę nie mogą 
zejść z pozJ.omu, bo to \Vyspia11ski - bo to 
„Akropolis!'' 

Zwarte ramy całości i doskonale wraże
niowe efekty dekoratywne przymgliły cza"" 
sem niedociągnięcia wykonawców. Scena w 
katedrze - co za świetne wrażenia! Za
marłe, białe posągi - nagłe ruszają się -

MŁTY REKIN. 

2ywa ak<:}a tej zajmującej powieści toczy się w 
dziewiczy<:h lasach Kolumbji, nad brzega.mi rzek.i 
Magdaleny, na bezmiernym oceanie, na bezludn-yeh 
wysepk~h koraiiowych„. Dwaj ~zi ;przyjaciele od
livwają, W'Spólnie tę podróż w pościgu za tajemnicz-grn. 
zloczyńcą chińskim, który obral oobie za siedzibę nie
znaną -„Wyspę Zielonych Ohloków'' i stamtąd d0<konuje 
okrutnyc.h na.padów lmrsarskiich, używając jako bez
wiednego narzędzia swoich wyst~pków :ita.rego profe
sora-wynalazcy, który poświe.cił caly swój ogr.o~y 
majątek na badania n.aulrowe. 

Książka ta obok zajmującej i umoralniającej treści 
zawiera mnóstwo ciekawy<:h i pouczających wiadomo
ści przyrodniczych i geograficznych, porusza najaktu
alniejsze tematy nauk-0we, wprowadzając czytelni.ka 
w fantastyczny świai wynalazków, godnych ;pod wzglę
dem pomyslow.ości Wy<0braźni Juljusza Verne'a. 

L. Czarska: 
WSPOMNIENIA PENSJOl'iARIH. 

1 schodzą - ożywiają powoli. Potem w sce-

Jeden akt. Bo całość znowu nieudana i ; towanie stanowiło ważny czynnik akcji} a : 
nosząca na sobie wyraine ślady długoletnie- ! także grą. P. Solarski, jako footballista, po
go rozbratu świetnego autora „Lekkomyśl- 1 kazał, że może grać w A-klasowej drużynie 
nej siostry" z teatrem. Ale ten początek j aktorskiej. Natomiast najgorszym na boisku 
jest niezrównany. Oto mamy powojenny typ 

1

. był p. Tadeusz Frenkiel, , który· w swej roli 
inteligenta, który z dyplomem doktora filo- wujaszka dał jakąś niesamowitą i prymityw
zofji w kieszeni ginie z głodu i wyzbywając ną karykaturę karykatury, widywaną daw
się „przedwojennych przesądów", przyrzeka niej czasem w teatrach ama.torskich. R.eży- i 
za pieniądze złożyć fałszywą przysięg~ na I serja p. Trzcińskiego wzorowa. 

Dzieje jednego roku szkolnego na pensji, dzieje 
gorącej, tragicznie przez bezlitosńą śmierć rozerwanej 
przyjaźni dwóch młodych serduszek dz.iewczęcych. 

Szereg wesolo i barwnie opisanych postaci :pensjonarek 
i nauczycielek, &plot zdarzeń z życia pensjonarskiego, 
owianych urokiem beztroskiej mlodości i melancholią 

żałoby. 

rzecz swego ex-kolegi, który wyleciał z gim- j Pomimo wszystkie te niedomagania, ko- , 
nazjum i zrobił majątek, a teraz stara się .<ł ! medja przyjęta została przez publiczność i 
rGzwód z żoną, by poślubić pewną upajającą J przychylnie i ciepło a liczne pierwszorzędne 
kob:.2tkę. Węzeł jest więc zawiązany nader ' dowcipy (tu Perzyi".ski· jest zawsze Perzyń
zmyśłnie a charaktery (czy raczej typy} na- ! skim) wywoływały na widowni oklaski przy 
szkir: o1o1rane, kapitalnie. I otwartej k~rtynie. I. \YI. 

Niestety od drugiego aktu wszystko się r„nnJLJOOOO:JDCDDtll o J n• i a u:1mrr..D:IJ 
P.suje. \Y/ tęgą i zwartą satyrę, gdzie kary- · 
1tatura życia współczesnego otrzymała świe- TEATRY Kf!&f,:J.~OU/§~{fiE 
tnie narysowany kształt, wplata się jakiś ży- ! 
wioł obcy, potrosze ckliwy, a potrosze farso- , 
wy, ! - komedja schodzi na manowce. Siew
ski, ów zbankrutowany doktór filozofii, za
kochuje się w żonie swego „dobroczyńcy", j 
przeciw której ma krzywoprzysięgać, a rów- , 
nocześnie znajduje nie tyle niebezpiecznego, 
ile groteskowego rywala w podtatusiałym , 
wuju pani Ireny; z drugiej ~trony Kozłowski 1 

{ów „dobroczyńca") dowiaduje się, że jego 
ubóstwiana, która wzdraga się przestąpić 
próg jego pokoju, zdradza ~o na potęgę z sym 
patycznym footballistą. W dancingu, gdzie 
się wszys<:y spotykają, powstaje wskutek te
go arabska awantura, w czasie której Siew
ski, zbuntowawszy się nrzeciw Kozłowskie-

I 
I 
I 

fonowym kuykiem. Z :ewne:-:chęln: I 
zniecierpliwieniem zatyka sobie uszy przed I! 
wrzaw;ą, idącą z tuby, w poranny blask spo- , 
wity, ufryzowany w loki „Kurjer", usłużny 
herold bogów, w pośpiesznym uchwycony 
ruchu. Przed nim pędzi do nieznanej mety 
„czerwony" apostoł, a doganiają go prawie 
w analfabetycznym porządku pierwsze lite
ry abecadła: A. B. C. - Strojna W arsza
wianka, zawieszona na błękitnej wstążce, a 
kawałek skamieniałej Epoki paleolitycznej ; 
śni o czaszce człowieka z Neandertalu, któ
rego śmierć i pogrzeb ogłosił licznej rzeszy 
stary, poważny i wiarygodny Nestor War
szawski. 

Nic jednak tak nie raduje oczu, jak te pu
dełka z ołowianymi fołnierzan'li, ta piechota 
i konnica, ta artylerja, te samoloty bezpiecz
ne na sznurkach! Wszystko niby gotowe, 
wszystko czekające na skinienie wodza. A 
koło niego ciżba generałów, służbiste pasy i 
lampasy. Ciekawe oczy daremnie chcą prze
bić tę masę rojną i zbrojną. Chcą dn.remnie 
dotrzeć do tego, którego tak opasali zwar
tym murem, następując mu na pięty i szep
cąc unisono: awansy i szanse, szanse i awan
sy„. 

Im dalej w gąszcz sezonu, tern śmielej i 
otwarciej ku drodze sztuki. 

Coraz więc.z.) sło~e(~„"'.1ych, trudem wykar
czowanych polan za sobą. 

Energiczna dyrekcia teatru im. Juljusza 
Słowackiego w ostatnich trzech tygodniach 
wypełniła repzrhtar dwiema sztukami, na od 
miennych zupełnie płaszczyznach leżący~h, 
le<:z wartościowych - każda z innych wzglę

. dów - i wnosza,cych nio·i;li•'•ośd wielkiej h1-
wencji reżyserskiej, śmia.łych, nowoczesnych 
posunięć, zdolności zastosowania dekoratyw
nego. 

Mowa tu o „Dyktatorze" Jules Romains'a 
i „Akropolis" Stanisława Wyspfaftskiego. 

„Dyktator'' Jules Romdns'n., sz!:uka wy
bitnie· akasowa, w „dzisiejszych ciężkkh cza- . 
sach'' wystawiona przez . nasz teatr miejski, ' 
stwierdza faktyczną a.noli.tykę względe1n uty
litarności ,i gl~skania bourr{eois po nadętych 
brzuszka.eh. Jest w charakforze obecnego kie 
rownictwa teatru im. Juliusza Słowackiej:!o ·Ir 
do~łębria eh"'./: duie1"1ia sztt~cf', sfoż.enia scenie I 
iako platformie n:ł.jlepszej dla wyrazu sztu
ki, a nie j a!rn elementowi przynoszącemn j 
brzecza\1e srebrniki.. 

W pa11stwle monarchistycznem (lalka król I 
o powc.żnych gestach i autorn0est-n:raej wh- I 
dzy, królowa - przystojna kabieta o wybit- I 
nei władzy domowej) następuję przesiJen1e l 
<;a binetowe, wywołane przez wy},itne~o dz!a- · 
hi.cza partji opozycyjnej, Drącej w Jutro na
rodu. Jes;t sytuacja, ściśle mówi'\c, głupici. 
Król icd, ściśle m6w;ac, jeszc:?:P płimszy, niż 
Z'\"ykk Co robić? Opozycii się nie pr;i:eła
rtfie. Two„zyć zaf. 11ow7 pabh1d r:a DocHnfat 
starego, to znaczy "Y:ywołać w nailepszym 
razie - drugie -przesilenie. Król wtedy przy . 
pomocy <lor.achów staje się inwencyjnym !fe
njuszern. Oddać prezesur~ (tabin8t·1 nowego 
temu, który wywoJ"ł nrzesilenie! Kr.'il na
turalnie li~zy na u~łRskanie p~a c;zka zto•vio
nego na niemarzoną karierę polityczną i na 
zastosowanie go, przygięcie w ramy swego 
planu, przve:>:em nowy pre7.ydent ministrów i 
wzP'lędem ludu, oddanego mu, i partji będzie · 
prał rolę walczące~o w konsekwentnej pracy, 
do Hórej wszystkie prowadzą drogi. 

Lecz patrz ..• oto wyrwała się z ciżby ja
kaś szara postać i pomknęła ku górze! Pnie 
się po gałązkach wyżej, wyżej„. Widzisz, 
już jest na szczycie i nagle, chwyciwszy się 
górnej, strzelistej gałazki - rozbłysła gwiaz
dą, szczytową gwiazdą na choinie! A od jej 
światła rozsrebrzają się niewidoczne dotąd 
srebrne nitki, oplatające drzewko. Ci.e;ikie, 
migotliwe niteczki, z.asnm..,.ające wszystko 
świetlistą siatką i łączące gałązki pospólną 
dróżka blasku, uśv·1ietP.iły choinę. 

Przywódca - zgadza się. Zostaje podpi
"ana norrilnacj& je~o na prezesa ministrów. 
Zaczvna działać. Lecz tu intensy•vnie prze. 
<:zkadza mu davmy jei:to NZyjacieł w stron-

' 
I nictwfa, który znienawidził ro Z dWU POWO-

I tylko jedna griębi ·mnie obawa, że do za
bawek, oplątanych srebrną tkanią, nie bę
dą się mogły tak łatwo dosfać rzesze obda
rzonych i ż.e może w zachłanności swej r1ie
powstrżymane zechcą zniszczyć i porwać te 
srebrne nitki, broniące im dostępu? 

J'"a Stycz. 

jl <lów: osobistego (on, a nie ja) i uartyjnego, 
nodejrzewają'c go o lojalność wzń1~clem kró

l la i i,ui.~ięde za.mia1·ów i irlo.j '1::irtif do po:do-
1 mu życzeń czy vvyma)Jań Sejmu i monarchy. 

I 
Agf-tuje przeciw. Bunt. Strcjk p0wszec,hny. 
Zamieszanie. Awantury uliczne. Życiu kró

j lewskiei nary firozi z za. szyh n!ebczr!.ecze15.
l siwo. Al>;:cja 'f'l.reze3a pn:f::ch" bunfmd za ma. 
i łe cfa.;e na:::az;e rezultaty Evrc:ntun.lne ni~-

ł 
powcclzcnfo racii s1.amt z~cią-·; :.' 'la sumieniu 
! :,., tv1lw ic-10 1 le~..: Sejmu i kn:dn, kićry -
zresz'ta ni~;,wvk1c idqc mu Eć'.. n; lr~, bo nic 

nie trojańskiej cudowna ·modlitwa zegarów 
krairnwskich, choć szkóda, ze w niej wygłos 
chórów zawiódł, bo efekty Ś~Nietlne i tło me-
lodji (B. Raczyńskiego) były świetne. 

A wreszcie - ogrom wrazed, potę~a 
ekspresji, siuna artyzmu - scena ostatnia 
w katedrze na V/ awelu. Zew harfiarza -
jego namiętna modlitwa - a tam wzbiera 
Hum - tłum woła - tłum huczy jak morze 
- coraz silniej i i!łębiej - potężniej - aż 
- ciemność - pękają z hukiem ściany -
łamią się fi.lary - trzaskają trumny - z 
przepaścistej ciemni wyjeżdża na skłębio
nych białych obłokach na rydwanie złotym I 
- Bóg! - Bóg helleński i Bóg z Golgoty -
Apollo - Chrystus - - „Jestem!" - -
potem znów ciemności - i w ciszy ostatniej 
zjawa Boga - Stworzyciela (witraże Wy
spiańskie~o w kościele franciszkańskim w 
Krakowie)„. 

To zakończenie dramatu dało istotną peł
nię nasycenia się duchowego, 

Za wystawienie „Akropolis'' dzielnej dy
rekcji naszego teatru składał Kraków entu
zjazm i podziw . 

Kraków, w grudniu. 
w. z. 

mt.w!l,t"'..,"'lt'~•"'im'f~~nw• u~•m• I 
' 25 ° /0 taniej wszelkie 1 . . pierwszorzędne syste-

1
. 

my maszyn do pisania, 

nowe. oraz okazyjna 
Również zamiana 
kupno maszyn. 
Taśmy, kalka i wszel-

no kie przybory. 
Warsitd reperacyjny dia wszystkich sy~ 

stemów. Nauka pisania na maszynach. 

.n.donf Goldberg9 n°~~t!l~}·3~_sg!. p. 
'W*MNlll 

L. Czarska: 
GMIAZDO KSIĄ:GĄT. D2A W A.CHA. 

Książka ta lą€:zy się treścią z innemi powieściami 
tej autorki: ,,Księżnkzką Dżawacha", „Drugą Niną," i 
„Ws.pomnieniami pensj.onarki". Są, to dzieje mlodej 
sierotki, Danusi, utalentowanej harfistki, którą, los rzu
cil aż na daleki Kaukaz, gdzie dziewczę d'°znaje licz
nych przygód, popadłszy w nie\volę na.wpół oblą,kanej, 

starej Tatarki, która chce ją. sprzedać księciu Kurhano
wi z Kabanly. Przyj.a.ciele Danusi ratują, ją. jednak 
w ostatniej . chwili, a młoda Nina, przybTana córka księ
cia Dżawachy, opiekunka sierot, które skupiła w swo
jem „gnieździe", .przyjmuje i ją, do swego sierocińca. 
Książka ta tchnie czarem cgzol:rtzncgo krajobrazu gru
zińskitigo. 

A. Dygasiński: 

ROBINSON POLSKI. 

„Robmson Polski" znany jest z poprzednich wy. 
dań wyc;howawcom i rodzicom, którzy cenią, powieść 

tę, jako wysoce umoralniającą., a zarazem naipisaoą, 

z humorem i talentem. 
Wydanie niniejsze wykonane zostalo ozdobnie, 

aby zadośćuczynić wymaganiom młodych „ .. · · lników. 

BIBLJ'OTEKA PRZYGOn i POD:'.1 .-.. -· 

Jest to zbiór interesujących i pouczających tomi
ków, dają,cych obra,z zdobyczy genjuszu ludzkiego na 
polu odkryć nieznanych lądów, podboju dzikich ludów 
i szerzenia wśród nich kultury europejskiej. Czytel
nik zapoznaje się z obyczajami i trybem życia plemion 
pierwotnych, dziejami ich rozwoju i upadku, opisami 
krajów i ludów, poslępami żeglugi, otrzymując przy
tem mnóstwo wiadomości przyr.odni.czych i geogra
ficznych. 

Dotychczas wyszły z druku: 
Tom 1. Vasco da Gama: Droga do Xndyj Wscho· 

dnicb. 
Tom 2. Marco Polo: Na dworze Wielkiego Chana. 
Tom 3. Krzysztof K<0lumb: Odkrycie Amezyki. 
Tom 4. Hernando Cortez: Zdobycie Meksyku. 
Dalsze tomy w przygotowaniu. 

ę *fi+ 

~półko Akc. lvrobów Bnw. I. K. Poznańskiego w 'udzi 
ea:ans po dziefi 31-go grudnia 1'925 r. 

flKTYWf\. 
Grunta I place • • • , • • , • 
Budynki • • . • • • , • • • , 
Meszyny . . . . • • • • , . • 
Ruchom. utens„ urządz. I narzędzia 
Inwentarz zywy . . . . , • . . 

Remanenty: 
Bawełna . . 2 435.008.27 
Przędza . . 3.382 672.71 
Tow'ilr . . . 15.449.833.31 21.267.514.29 

Materjaly, węgiel I drzewo 1.606 317.54 
Kasa 
Weksle. . •.. 
Papiery wartościowe 
Dłużnicy •.•.• 

. . . . 

Zł. I gr. ~ Pf\SYWR. 
988.610.- Kapitał zakładowy • • • 

9.223.405.19 • zasobowy. . • • 
15.626.448.01 Niepodniesiona dywidenda 

1 347.689.49 Wierzyciele • • • • • • 
4.140.- Zysk • • • , , 

22.'873.831.83 
14.354.79 

461.068.38 
305.449.28 

12. i02.506.04 

Zł. I gr. 
• ' • 25.000.000.-

• • • 1.450.036.01 
• • • • 329.97 

• • • 36.351.528.57 
145.608.46 ' 

Zł. 62.947.503.01 . . Zł. 62.947.503.0l 
. " 5.105.400.-1 
Zł. 68.052.903.01 

Listy zastawne w depozycie ~· hip.poiyczki w1istad1 zastaw.~ 5.105.400.-

Zł. 68.052.903.01 

Rachunek Zysk6w i Strat ·za 1925 r. 

WINIEN. 
f\sekuracjn. • • 81.369.51 
Różnica kursu . . • 412.335.93 
Procent•r i prowizje . 1.293 912.65 
Koszly handlowe . 2.816 878.39 
~ .......... . 

Zł. I gr. 

4.604.4S6.4S 
145.608.46 

Zł. 4.750.104.94 

MR. 
Przeniesienie zysku z r. 1924 
Zysk na rach. towarów 

. . Zł. i gr. 
69.698.73 

4.680.406.21 

Zł. 4.750.104.~4 

; ~ .. 

l 
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• do wszelkich zastosowań 
11 w Przemyśle Wtł6kiennkzvm 

polecamy z naszego składu w Łodzi 

KARPA TY" Sprzedaż produktów naftowych ,, . 

„ ? '5 

Spółka :z ogr. por. 

ODDZIAŁ w ŁODZI, ul, 6-go Sierpnia 7, tel. 14-70 I 48-74 

Sprzedai nafty, benzyny, olejów pędnych, 

smarowych i specjalnych. 

E ·-
naJ1lekszq 1vidaJność-prz1 noJmnleJszeJ prac1 

można os lq gnąć stosując w swoim przedsiębiorstwie 

System kart poziomych· widocznych 

Systemem tym można prowadz:lć: 

Rachunki buchalteryjne 

Ewidencję magazynów 
Statystykę produkcji 

Personalja i t. d. 

Bank Ha_ndlowo -Przemysłowy w Łodzi 

1132 

Sp6łka Akcyjna 

Łódź - Warszawa - Sosnowiec 
Dyskonto i inkaso weksli na wszystkie miejscowości w kraju zagranicą 

Tranzakcje walutowe I dewizowe 
Lokacje w walucie krajowej zagrank:zne}. 

;wzuwa 

LICYTACJA. 

Do akt. Nr. 142-1926 r : KOMORNiiK PRZY SĄ- r towicza .;poo . Nr. 25 odbędzie się s;przedaz ;p.rzez l'icyta. 
DZIE OKRĘGOWYM w :toDZI, Leon Wąsowski, za- cję ruchlmnośoi, na;]eżących do Ra.dzislawa Pokorow-
mie.szka.ly w Łodzi, -przy ul. ·. Przejazd _s,_· _. na . zasadz!e ski ego, sklada.j ą,cych się . z umeblowania, ocenionych na 
art. 1030 Ust. Post. Cyw. ogla.sza, ze. w dnrn. :ąQ, grudnia sumę zl. 530. Łódl': , dma 20 grudmia 1926 r. E:omor-
1926 r, od godziny 10-ej rano : w Łł!dzi, pt z:y: u) .. ~a:.ru- n·i·k Leon Wą,,s.owski. 

I ' , ' 
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Demonstruje na -każde żądanie. 
------------------------------------------------·---

Tow ar zys two Przemysłowo-Handlowe „BLOCK-BRUN", Spółka Akc •. 
Oddział w Poznaniu 
ulica 27-go Grudnia 1'& 4. 

- 186 - Tel. 10·52. 

t•!FWWMł4fi4AU 

Wf\RSZf\W.f\ 
Krakowskie Przedmieście Ne 42/44 

(Hotel Bristol} tel. 76·28 I 14·42. 

i w 'jiE* 

· Oddział w Łodzi 
ul. Piotrkowska N! 175. Tel. 1-04. 

Od Nowego Roku ul. Piotrkowska 125. 

ą o+ 

Jl' 

Zródła dostaw dla przemysłu 
Elektrvczne mas!}!.,!!! 
,,ELEKT?iiOBUDOWA", Łódź, Kopcmiika 56, t1:1l. 11·7'1. 

Silniki prądu trójfazowego na norm. nisiklie na
pięoie od 1 do 25 K. M. Transformatory od 5 do 
150 K. V. A. 

:l':A K:i',J.'. D B ADAWCZY PRZY PAlll'STWOWEł 
SKKOM~ WŁÓKIENNICZEJ' w ŁODZI, ul. te. 
?omskiejlo Mr. 115. Analizy techniczne: węgla, 
wody, smarów, Hus.zezów, oleiny, sulfolu, 
mycia , próbne farbowania barwni:ków, bada- I 
~,i a, pm~dzy i tkanin. - Rzecwznawcy Za'jlrzy- I Elektrotechralczne skłG!dy 

A~to:ę~::se i cz~śd zapasowe I :;E;;o · .ELERTRI:u~ Sp~::~ o., Łódź, Pioti!xow· 
"""""""-~~~--- .w ska 123, tel. 11.69, 51-29, 42·48. - Maszyny 
F:&BD. RAUSGH. Łódź, Kilińskiogo Nr. 86, tel. 7•98. I i motorf'elekt.rvcz.ne. Wszelki materjal elektra-

„ I tęc:hniczny. Odkurzacze i froterki elektryczne. 
Poleca. taśmy hamulcowe, oraz taśmy zwane Repre.zentaoie fabryk krajowych i zagr'anicz-
„ferodofihre" marki ochronnej Sca~dura. nvch. 

')mil~wRafll~ materiały . 
~~-;;,;;-.-;~-·~ 

JAKUBovrn::z 3'.!'ANISJ'~AW, Łódź, Andrzeja Nr. 11, 
teł. 16-24. Poleca pfytki do podlóg, plytki śc i en
TH' WP.;n.• . ilachówki, 

. f;OSW:ll:I, EB. WECKI i S· ka, Łódź, Przejazd Nr. 21, 
- fot 7.70 i 18-47. 

f.h:~1n,~1hme tiU.Ied$~~biorstwa 
~„.,.,o.~".<:••r~-·-,.....,~.l!'I~""~~-

NEST.r,FR l F.ERRENEACH, Lódi, ul. Karolewska 
)IT··. ~!, t.;fofon 1_5.5f), 

f 'J;d:.f.5 '!i:U.i:E l3-cia, Łó~ż. Nawrot 43/4'1, tel. 50-65. 
F:·z~rh ' ~horst\\·o Budowlano-Sztukatorsk'e. 

JAli:UBOVIICZ STArilSŁ.AW, . Łódź,, Andrzeja Nr. 11, 
tel 13-24. Poleca kominó wki, klinkiery i cegłę 
01rn iotrwnla 

. JUNG, ŁMż. Wólcma:lląka 151, tel. 28-97. Wyrabia 
i poleca si atki . pleci onki do ogrodzeń, tkantlny 
drnciane we wszystkich rn elal·ach. 

Elektrotethnlczne przedsh!,lblorstwa ,_..._.. ................................ _.,,,...,...,._,,....,_,..........,.. 
sz. WOJDYStA WSKI, ul. Piotrkowska Nr. 123, m. 19. 

Przyjmuję wszelkie instalacje elektrotechniczne 
sily i światla oraz budowę anten i radioapara
tów. Ceny i wrurunki przystępne. 

Farby, pokosty I lakiery --=--.... ---
ROSICKI, KA WECKI i S-ka, Orla Nr. 17, tel . 18-47 

i '1·'10. 

Gumowe wyroby I '1Zbestowe 
.--~---~ ....... ~ ..... ---

ADOLF BOKSLEITNEB i l·ka, S. z o. o„ Łódź, Piotr· 
kowska 149, tel. 14-0U. Gumowe 1JJrtykulv techn .. 
chirurg. Wyroby azbestowe. Węże ssące i Uo
czące. Pasy !r!JE!IEJsyjne .Qpony samochodo
we i rowerowe . Fibra. Plandeki. Linoleum. ____ .. , .... „ ........ 

Q~S!._~~~e: 
nENERGJfl•, Biuro Techn., Łćdi, Piotrkowska 

N1 56, tel. 14-33. Rrtykuły techniczne: 
węże, płyty, masywy do samochodów cię. 
żarowych, s zczenwa, pasy, armatura Klin· 
gera, ś11 iegow ce, kalosze oraz wszelkie 
inne wyroby gumowe i azbestowe. 

lzol~t!,! kotł6w I rur 

PL.A.ESCHKE B-cia, ŁódJ:, Nawrot 43/'17, tel. 50-65. 
Przedsiębiorstwo Budowlano-,S:ltukatornkie. 

ROSICKI, KAWECKI i S·ka, Łódź, Orla Nr. 17/19, 
tel. 18-47 i 7~70. 

Mydlarskie artykuły -
„SA.IR", ul. Narutowicza 32, tel. 25·86, U-86. Repr. 

f. The Cookson Produce & Chemikal C-0. Ltd. 
L-0ndon. 

··~ 

Obicia do maszyn 

REMUS ALEKSANDER, Łódi, Wólcsaiiska Nr. 164, 
tel. 43-37. Obicia dla szarpaków. 

Pasy do maszyn 
_.....,_____ 
FERD. RAUSCH, Ł6dt, KiliAskiego Nr. 88, tel. 7·98 . 

Pasy wielbl11dme i bawełniane. 
REMUS ALEKSANDER, Łódt, Wólczańaka Nr. 164, 

tel. 43·3'1. Pasy skórzane tr:ansmisyjne fabryki 
„Temler i Szwede" w Warszawie. . 

S. SUDAK, l.6dt, Cegielniana 62, tel. 5·93. Wyrób I 
nowych pasów transmisyjn. i wszelka naprawa 

?Uniki i raszple I 
3. MAT.JATKO, Napiórkowskiego 61. Fabr. pilników i 

raszpli. Przyjmuje pilniki i raszple do nacinania . 

J'ULJ'USZ NOW AC:KI, Przędąalp.iana 22, tel. 49-98. 
Fabr. pilników. Istn. od 1874 r. Przyjmuje 
piliiiki do nacinania. 

Posadzki 

FOEBS'.l.'ER .KAROL, ul Dębowa 3, tel 42·82. Plytki 
posadzkowe i ścienne. 

Powrotnlcze zakłady 

KUNIG HENRYK i S·ka, l..6cli, Nap~órkowskiego 119, 
tel. 50-95. Wyra;bia wszellcie artykuły wcho
dzą.ce w zakres poWTofoictwa. Montaże na żlł
danie w każdym czasie. 

FERD. BAUSCH, Łódź, Kilińskiego Hr. 86, tel. 7-98. 
Linki !1ra'l1smi's. okrągle i kwadratowo plec.ione. 

Studzien budowa 

B. BARTCZAK i W. KUSAK, Łódi, lfawroł R'r. 37, 

tel 24-05.. Przeds. budowy studzien artezyjsk:iic.h. 

1. HOFFMANN. Łódt, Ki.lińskiego Nr. 119, teL '3·35. 
Przedsiębiorstwo wiertnicze. Budowa stu<lmen 
wszelkiego rodzaju. 

IABIŃSKI KAROL, Łódt, Pomorska 47, tel. la.!iO. 
Przedsięb. budowy studzfon artezyjskich. 

W6zkl do towarów 

Oł.DAKOWSJU i NEUMABK, ł.ódi, Zakąłna 81,, tet 7J, 
Poleca wózki dla skladow 
przędz3'lni, tkalni i farbiarni. 

!aluzje drewniane 
wwmi~ 

manufakturowyc)l, 

AL. KIMPFEL, Łódi, Przędzalniana 29, ie!. 12-92. Fabr. 
żaluzyj drewnia,nych, rolowych i slonecznych. 
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