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SPRAWA LITEWSKA.
PRZECHODZĄC DO PORZĄDKU dziennego nad bardzo Hcznemi oświadczeniami litewskiego premjera p. Woldemarasa rząd

wa ta wejdzie w stadjum wojny dyplomatycz·
nej. Zwycięstwo odniesie ta strona, która ma
najwię c ej warunków po temu, aby zachowę.ć
spokojne nerwy. A taką stroną jest Polska.

ro~ski z_wrócił się. do rządu litewskiego bez-

p.os:·edmo, wysyłaJąc do Kowna - oc:rywiś·
c1e przez Rygę - kutjera dyplomatycznego
z notą... Treść noty nie została jeszcze opublikowana, zawierała ona jednak według

ws~elkiego

propozycję

prawdopodobieństwa konkretną

nawiązania

rokowań

w sprawie

podjęcia normalnych pokojowych stosunków
między oboma krajami. Polski kutjer wrę

c~ył notę . p. W o!demarasowi i otrzymał od

niego po kilku dniach odpowiedź, która takte nie została jeszcze opublikowana.
według różnych doniesień pism zagranicz
nych, odpowiedź litewska idzie po linji oświadczeń p. W oldemarasa i nie jest jasna.
P. W oldemarasowi chodzi najwidoczniej o od
wleczenie chwili rozpoczęcia rokowań. W
międzyczasie bowiem spodziewa się znaleźć
pewne oparde dla swego zupełnie nierozsąd
neg~ stano~ska w spr~wie wileńskiej. J~k
?o~iem ~yru.ka. ~ .dotycn~zasowych jego .o·wiadczen, rozrozrua on m1ęd.cy Pol~ką a Wileńszczy~ą., Z Polską gotów jest nawiązać
rokowania, ale o Wileńszczyźnie ani o żad
nej sprawie z Wileńszczyzną związanej w rokowaniach tych nie mogłoby być mowy. Nie
mogłoby być więc przedewszystkiem mowy o
ustaleniu Iinji granicznej pomiędzy Polską a
Litwą, gdyż ta podstawowa sprawa, bez której trudno sobie w.yobrazić ·prowadzenie rokowań, łączy się najściślej z kwestją wileń.
ską.
Odpowiedi litewska na propozycję polską
wyjaśni w każ~y_m razie sytuację w tym kierunku, czy p. W oldemaras skłonny jest rozpocząć. ro~owa~ z Polską, czy też pragnie
Je pod Jak1mk lw1ek pretekstem odroczyć jes~ze. na jakiś ·cz~s l?b stworzyć sytuację, w
ktore, prowa'dzerue tch byłoby niemożliwe.
Ożywiony ruch na linii Kowno-Moskwa. i za
~erzona podróż p. Woldemarasa do Berlina
jeszcze pr~ed ką>ń~em, s~ycznia każą przypuszc~ac, ze odpowiedz litewska będzie tego
rodza1u, aby nastąpić musiała dalsza jeszcze
wymiana korespondencji, celem zyskania na
czasie. W międzyczasie bowiem p. W oldemaras starać się będzie zbliżyć do swego sta
11owi6ka Rosję sowiecką i Niemcy.
Jak dalece uda mu się to w Niemczech ~ew!ado!llo. Wolno. mieć nadzieję, że rząd
ruem1eck1 po rozmowie p. Stresemanna z Mar
sz.ał.kiem Piłsu~~kim w qenewie, po mowie
mill\stra Zaleskiego, przy1ętej z takiem uznaniem przez prasę niemiecką a wreszcie po
wynurzeniach posła niemieckiego w W arszawie, nie zechce uczynić nic takiego co musia
dobrze
loby bardzo ujemnie wpłynąć na
zapo~~ają~y się zwrot W:. ~tosunkach polsk~n1enneck1ch, tembardzie1 1 że chodzi tu
nietyle o sprawę litewską ile o sprawę p. Wol
demarasa, który przecież dożywotnim pręmje
rem litewskim nie będzie.
Ni~co inaczej wygląda ,ta sprawa, gdy
chodzi o Moskw~. Rząd sowiecki patrzy na
sprawę polsko-litewską przedewszystkiem
P<?d kątem ~woichJ>o:achunków z Ligą Nara
daw. Gra Jego po1dzie zapewne w tym kierunku~ aby ni.e • Liga N ll;rodów miała w tej
spra'Yw ostatn~e i decyd.u1ące słowo do powie
dzenta. Skądinąd bowiem sprawa wileńska
dl.a Rosji fest obojętna i pomocy dla zaboru
wtleńszczyzny p. W oldemaras w Moskwie nie
znajdzie~ Może natomiast znaleźć tam adwo
katów na obronę swoich kruczków, przy po. ~07y których pragnie dopiąć tego, aby rezolucia Rady Ligi, nakazująca Litwie nawiąza
nie stosu~ków sąsiedzkich z Polską, pozostała na _papierze, aby proklamowane zniesienie
stanu wojny nie zmieniło nic w dotychczasowym stanie rzeczy.
Sprawa litewska może być obecnie scharakteryzowana w ten sposób: niebezpieczeń
stwo zatargu zbrojnego zostało usunięte natomiast wszelkie oznaki wskazują, że spra-

bik

ł

BILANS HANDLOWY I WZROST

BEZROBOCIA.
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do wzmożenia naszej własnej produkcji. I tak
iest rzeczywiście. Wystarczy sumiennie przestudjować wykazy naszego handlu zagranicznego za rok ubiegły, aby się o tern przekonać.

Deficyt bilansu handlowego może się jeszcze naw.et w najbliższych miesiącach po·
vtiększy w porównaniu z grudniem 1927 roku.
Powinno tak być przynajIJ9ej, bo naprawdę
niepokoićby się należało, gayby było inaczej,
gdyby cyfra naszego przywoz.u z za~ranicy
po pożyczce zagranicznej nie wzrastara. Bo
byłoby to dowodem naszej impotencji gospodarczej, której nawet zastrzyk kapitału usunąć nie potrafi.

BILANS HANDLOWY za grudzień wy~
zuje deficyt w wysokości 60 milionów zło
tych. W prasie opozycyjnej informacja ta po* * *
jaw iła się na naczelnych miejscach a obok
NIEPOKOJENIE OPINJI publiczt1ej wzro
niej, jakby dla uzupełnienia obrazu szereg informacyj o powiększan~1 się liczby bezrobot- stem deficytu w bilansie handlowym można
nych. Jest to nowy rodzaj demagogji, taki jeszcze od biedy usprawiedliwić brakiem wia
nisposób przedst awiania bezkrytycznym ma- domości gospodarczych, nie da się jednak
puopinji
niepokojenie
usprawiedliwić
czem
som zjawisk gospodarczych. 1\fowy i jeden z
Przez
najniebezpieczniejszych, gdyż musi w masach blicznej wzrostem cyfry bezrobotnych.
państwowych ubiuletyny
gdy
lato,
i
wiosnę
wywołać silne zaniepokojenie'.
tyA tymczasem niema najmniejszych powo- rzędów pośrednictwa pracy z tygodnia na
bezrobocia,
cyfry
spadek
wykazywały
dzień
w
deficytu
zrost
dów do zaniepokojenia. W
bilansie handlowym jest zupełnie naturalnem które z 195 tysięcy bezrobotnych w styczniu
zjawiskiem. Otrzymaliśmy przecież niedaw- 1927 roku spadło do 117 tysięcy w paździer
no pożyczkę zagrani<:zną, której lwia część nik~ tego same~o roku, żadne z pism, oprócz
gospodarczych organów, nie
musi prZ)i ść do kraju w postaci naji·óżni e ·- kilku~2.fachowycn
'1!' l ' b'
l t (I' Q '
•
M a ~ u.o· · ·\ ,'„ .
s~ cli to <r.~· 1
1
cznóści , a prZ)·najmniej żadne z tych, które
narzędzi i t. p.
cyfry bezrobo·
· Do niedawna obowiązywały u nas ograni- obecne informacje o wzroście
tam, ddzie
miejscu,
naczelnem
na
drukują
cia
czenia dewizowe. Nabycie waluty zagranicz
naj
wydarzeniach
o
wiadomości
publikuje
się
nej na kupno zagranicz.nego towaru połączo·
katastrofach.
o
i
waźniejszych
ne było z wieloma trudnościami, a w pewW zrost bezrobocia w miesiącach zimonych warunkach wprost niewykonalne. I tak
jest zjawiskiem naturalnem, a w Polsce
wych
być musiało, dopóki istniało niebezpieczeń
warunkach, gdy w porównaniu z
obecnych
w
stwo, że siln,e zapotrzebowanie walut ze strozatrudnionych w przemyrobotników,
ilością
ny przemysłu i handlu może zachwiać naszym
ilość robotników zatru
stale,
pracującym
śle,
złotym. Uzyskanie pożyczki zagranicznej osezonowych jest storobotach
przy
dnionych
bawy te jeśli nie na zawsze, to przynajmniej
w żadnym innym
jak
wielka
tak
sunkowo
na długo usunęło. Dlatego też po zrealizowa
Rosją sowiecką i nędzą bałkańską,
poza
kraju
niu pożyczki, gdy Bank Polski otrzymał poży
jest zjawiskiem nieuniknionem.
czoną sumę w całej wysokości do dyspozycji,
.Jeśli już zechcemy sumiennie z ająć się cyfra
zniesione zostały wszelkie ogrłOiczenia dewi
dotyczącemi bezrobocia w Polsce, to wła
mi,
zowe. Każdy kto potrzebuje i posiada na ten
śnie teraz w styczniu mamy poważny powód
z
sprowadzać
może
cel odpowiednie środki,
w roku ubiegłym w
zagranicy to wszystko, co mu jest niezbędne, do zadowolenia. Bo oto
mieliśmy w Polsce
stycznia
8
do
2
od
czasie
bez obawy, że w pewnym momencie Bank
styczniu 1928 roku
w
a
bezrobotnych,
195,069
Polski odmówi mu sprzedaży waluty zagranibezrobotnych
liczba
7-go
do
1
od
czasie
w
cznej na pokrycie zaciągniętych zobowiązań.
wynosiła 169,355 osób. Okrągło więc 26 tyPo tylu latach ograniczeń i niepewności,
w ciągu roku 1927
otwarcie na oścież drzwi dla zagranicznego sięcy robotników znalazło
znaleźli tylko zaję
którzy
ci,
bo
pracę,
stałą
obrotu pieniężnego musiało się uwidocznić w
wiosennych i letbilansie handlowym. Przecież my tyle jesz- cie sezonowe w miesiącach
przejściowo zmniejszyli cyfrę bezroboti
nich
cze musimy nabyć, i to przeważnie zagranicą,
już znowu do bez
zanim dojdziemy do tego, że będziemy m oeli nych do 117 tysięcy, dzisiaj
się zaliczają. Ale tych 26 tysięcy
robotnych
Dorozmiarach.
szerszych
w
podjąć eksport
dzięki tetychczas ograniczaliśmy się i łataliśmy naszą znalazło pracę stałą w przemyśle,
że przemysł nie nękany strejkami i nie
mu,
biedę domowymi sposobami. Kosztowało to
odżył nieco i mógł podtanio, ale też pożytku wielkiego z tego nie pewnością polityczną
jąć regularniejszą pracę. W samej Lodzi, w
było. Wszystkie nasze obroty handlowe z
przemyśle włókienniczym ilość stałych robot
zagranicą razem wzięte, a więc cały nasz wy
roku o 21 tysię
wóz zagranicę i przywóz stamtąd, nietylko że ników wzrosła w ciągu tego
$ląsku i w Zagłębiu
Górnym
na
Jedynie
cy.
nie wytrzymują żadnego porównania z obrosię na lepsze nie
tami innych państw chociażby daleko mniej- węglowym dąbrowskiem nic
ciągu całego roku. Tyle bezrow
zmieniło
szych od naszego, ale jest nawet w tej biednej
temu, tyle jest ich i
Europie niejedno prywatne przedsiębiorstwo, botnych ile było tam rok
zagłębiu dąbrowsikiem nawet o
w
a
dzisiaj,
obrotawiększymi
które poszczycić się może
to? Na to pomi. Miesięczna wartość naszego wywozu i tysiąc ludzi więcej. Dlaczego
przemysłu i
minister
odpowiedzieć
winien
przywozu waha się w granicach do 150 milioprzyczyniła się do tego spetryfikobo
handlu,
nów złotych czyli niespełna 17 miljonów dookręga<:h węglo
larów. Czy wobec tak mizernych cyfr można wania cyfra bezrobocia w
polityka w spr!ł
jego
przedewszystkiem
wych
mówić poważnie o jakiejś sile gospodarczej
węgla i niesprawiedliwy serwitut nacen
wie
Polski? Chyba o śladach takiej siły o począt
w postaci uprzykach, które rozwijać należy chociażby kosz· łożony na kopalnie węglowe
węgla dla kolei państwo
cen
wHejowanych
jaknajrychlej
aby
tern największych ofiar,
wych.
wyjść z tych upokarzających cyfr. Pożyczka
zagraniczna stworzyła pierwsze warunki takiego rozwoju, którego najlepszym wskaźni ADMINISTRACYJNYM PORZĄDKIEM W
kiem będzie rozwój cyfr bilansu handlowego.
KIBITKACH NA SYBIR.
Rozumie się samo przez się, że w pierwszem
rządów sowieckich
DZIESIĘCIOLECIE
stadium rozwój ten obserwować będziemy
obchodzoniedawno
uroczyście
tak
Rosji,
w
po stronie przywozu z zagranicy, a dopiero
pogrzebem
uroczystym
równocześnie
było
ne,
cyfry
później po stronie wywozu. W zrost
przywozu, chociażby nawet połączony z rów- ideologji socjalizmu w Rosji.
To, co się obecµie dzieje w Rosji sowiecnoczesnym sp,a dkiem cyfry wywozu, nie mojest nieskończenie ciekawsze niż wszyY...iej,
zamoż
Tak
niepokoju.
żadnego
że wzbudzać
ni jeszcze nie jesteśmy, byśmy przywozić mie- stkie aktualności wielkiej polityki europej·
li nadmierną ilość towarów na spożycie. Je- skiej. Nie uświadamiamy sobie tego, bo chociaż z Rosją sąsiadujemy, o Rosji jednak barśli więc coraz więcej przywozimy, to nadwyż
ki te stanowią towary, mające przyczynić się dzo mało wiemy. A tam właśnie, a nie
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Dr. H. Gottliebowa.
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gdzieindziej, rod~i się obecnie najciekawszy.
historji powojennej.
Oto awangarda rewolucji rosyjskiej wra~
ca zpowrotem na Syberję. Twórcy rewolucji rosyjskiej, twórcy rewolucji komunistycz·
nej i pierwsi organizatorzy komunistyczne~
państwa po raz drugi w kibitkach jadą przez
zaśnieżone rozlogi rosyjskie... na Sybir, administracyjnym tak samo, chociaż już nie
carskim, lecz sowieckim, porządkiem na wygnanie skazani. C-0 za tragiczny zwrot. Jakby
,.. i ~n a ~ „~ c;;;ar , k.rcsl....ę
c i f. ~ •
pod rachunkiem rewolucji z listopada 1917- r.
W Rośji dojrzał od dawna przewrót, a teraz się dokonał. „Socjalistyczny" rząd sowiecki, który wysyła na Syberję Trockiego i
Rakowskiego, zrywa otwarcie, jawnie i ostatecznie z socjalizmem. I chociaź zatrżymał
jeszcze nazwę rządu „socjalistycznego" nazwa ta pozostała już pustym dźwiękiem,
formułą tradycyjną, tak jak np. Anglja zatrzymała po średniowieczu perukę sędziow
ideały rewolucji
ską. Treść, t. j. program
listopadowej z roku 1917, starannie zapako·
wane, idą już do muzeum rewolucji.
Zwyciężył-o państwo. Na najwięks zym i
najtragicznie jszym w historji eksperymencie
raz jeszcze przeprowadzony został dowód,
że rozwój społeczny i ustrojowy nieubłaganie
kroczy swoją wlasną drogą. Ani powstrzymać, ani przyśpieszyć go nie można. Absolutyzm tyranji carskiej czynił wszystko, aby
rozwój naturalny zahamować i przyszła katastrofa, która zmiotła go na zawsze z powierzchni. Po nim przyszli .doktrynerzy,
którzy pragnęli przesunąć odrazu wskazówki
zegara dziejowego o kilka godzin naprzód.
I ta sama siła, która nieubłaganie wskazów·
kami temi porusza, odrzuca ich oto wstecz,
aby zatrzymać się tam, gdzie dzisiaj być po·
winna, gdzie byłaby dzisiaj bez rewolucji,
gdyby carscy mechanicy nie byli usiłowali
biegu jej powstrzymać.
Rosja dzisiejsza wyszła już z chaosu rewolucyjnego i krystalizuje się jako ustrój,
w niczem nie różniący się od innych normalnie rozwiniętych. ustrojów państwowych i spoJeżeli jeszcze zachowuje pewne
łecznych.
pozory rewolucyjne, to wyłącznie tylko na
użytek polityki zagranicznej i tak długo dopóki partnerzy jej nie znajdą przeciw tym
„rewolucyjnym" metodom lepszej broni, niż
dotychczas stosowana.
I jesz<:ze jednego nauczył nas eksperyment rosyjski. Tego mianowicie, że organizmu państwowego nie zatruje i nie zniszczy
nawet najsilniejsza inwazja bakcyla rewolu·
cyjnego. Bo ten organizm posiada niewyczerpaną od-porność na taką infekcję. To co
może przyswoić sobie i zasymilować, to zatrzymuje, a resztę wyrzuca. Trocki, Rakowski i ci wszyscy inni, którzy dzisiaj wędrują
na Sybir, to czysta, uosobiona, stuprocentowa rewolucja, to przedstawiciele tej siły
niszczycielskiej, która zawsze i wszędzie
przeciwstawia się sile legalnej, chociażby nawet ta legalna sila w ich własnych rękach się
Dla takich ludzi niema miejsca
znalazła.
w ~drowym lub zdro\.\iejącym ustroju. Rosja, która zdobyła się na wyrzucenie ich ze
swego organizmu, objawia światu. Żf? wróciła
do zdrowia.
,.,...
.,.
rozdział
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NARODOWA DEMOKRACJA.
W poprzednim numerze daliśmy charak-

terystykę dwuch grup,

1

staiących do wybo-

rów, Bezpartyjnego Bloku dla Współpracy
:z Rządem i Polskiej Partji Socjalistycznej.
Obok P. P. S., deklarującej się wyraźnie
z opozycją przeciw obecnemu systemowi rzą
dów w. Polsce 1 jako grupa również wyraźnie
opozycyjna, występuje Narodowa Demokr{lcja. Do wyborów nie idzie wprawdzie pod
własną firmą, lecz pod nazwą „Katoliokiego
Komitetu Narodowego", ale w komitecie tym
jest jej duch i jej celom komitet ten służy.
Narodowa Demokracja nie występuje je.dnak z hasłem przywrócenia parlamentaryzmu, jak to czyni P. P. S. 1 ponieważ w gruncie rzeczy system obecny aprobuje. Nie godzi się zaś z rządem tylko dlatego, iż sądzi,
ie nikt inny tylko ona powołana ;est do sprawowania władzy państwowej w Polsce.
Narodowa Demokracja zwalcza więc rząd
a nie system - zwalcza go ze względów konkurencyjnych, nie może mu przebaczyć, że
zajął stanowisko, które w :marzeniach swoich
dla siebie przeznaczyla. To też w swej walce posługuje się innymi argumentami, niż
P. P. S. Atakuje ludzi, pomawiając ic;h
o obojętność dla ideałów narodowych, o zbytnią tolerancję wobec żywiołów niepolskich,
które rzekomo bez wyjątku wrogo się odnopomawia ich
szą do naszej państwowości,
o wrogie tendenc}e wobec kościoła katolickiego, do którego masy lud.u polskiego są głę
boko przywiązane. O ile jednak upadek socjalizmu zacznie się dopiero przy następnych
wyborach, losy Nar. Demokracji już ~q przysocjalizmu wyrosły
Ideały
pieczętowane.
z nędzy klasy robatniczej i mają jeszcze
swój wpływ, ponieważ nędza ta jeszcze istnieje. Ideały zaś N~odowej P~mokracji
zrodziłai, niewola nar da i brok w~; pań
stwowości - a jedno i drugie należ~ już do
przeszłości, znikającej w mrokach zapomnierzia. Ideały narodu polskiego wolnego, ży
jącego w własnem, silnem państwie, ujawniającem aspiracje :mocarstwowe z natury rzeczy muszą być inne, niż ideały niewolnych.
A te nowe rodzące się ideały narodu polskiego znajdu;ą dzisiaj najlepszy wyraz w polityce Marszałka Piłsudskiego, której najwyż
szym nakazem jest umacnianie i rozszerzanie potęgi Polski l blasku jej zmienia w świe
cie. Nie hasła i za1dęcia celem utrzymania
poczucia odrębności narodowej wobec p1·zemocy wynarodawiającej, ale cżyny, celem
budowania potęgi państwowej. Dlatego los
Narodowej Demokracji jest przypieczętowa
ny. Zostanie po niej tylko słaba grupa na-

z płaszczem narzuconym na ramionacli i z buw ręce, jest rozchwytywany na wsi.
{Nawiasem nadmieniamy, że należałoby portret ten w kilku miljonaeh odbitek kolorowych rozrzucić po całym kraju z szczególnym uwzględnieniem wsi). Z czelllże więc
pójść do wyborców? Sam szyld katolicki
' nie wystarcza, chłop jest religijny, ale nie
klerykalny i stosunkowo najmniejszy wpływ
polityczny na wsi mają księża. To też agitacja przedwyborcza 11 Piasta" jest niezdecydowana, chwiejn·a i nieprzekonywująca. Przywódcy sądzą, że muszą wytrwać do ostatniej
chwiU na stanowisku, ale widać aż nazbyt
bo
wyraźnie, że boją się obejrzeć w tył,
przeczuwają, że w szeregach ich dotychczasowej annji straszne spostoszenie robi dezercja. Jakby owczy p.ęd ogarnął masy chłop
skie: idą za portretem Marszałka w mundurze zasianym orderami i z hetmańską buławą,
niby berłem, w ręce.
ławą
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„POLSKI KOMITET KATOLICKO...
LUDOWY".

I

GOSPODARCZE -

Z11pelnie podobna jest sytuacja Chadecji.
Ekment robotnkzy. który grupuje się w szeregach Chadecji, znalazł się tam głównie dla
któremi ten obóz
ha:seł nacjonalistycznych,
zawsze chętnie operaw.ał. Tylko drobna garstka robotników należy do Chadecji dlatego,
że podziela społeczny program tego stronnictwa. Naturalnym sojusznikiem Chadecji byłaby zatem Narodowa Demokracja, alę w ·obecnych warunkach, gdy Narodowa Demokracja prowadzi zaciętą i nieprzebierającą
w środkach walkę personalną z rządem,
stronnictwo o charakterze robotniczym udziału w takiej walce brać nie może. Takich pobudek walki robotnik nie zrozumie, zrozumiałby tylko tyle, że znalazł się naraz obok
socjalistów:, przed którymi tak go zawsze
ostrzegano, że nawet w akcjach strejkowych
kazano mu zawsze zajmować inne stanowisko, niż zajmowali robotnicy socjaliści.
Stąd ten, nietyle nienaturalny, il_e w naszych warunkach dziwny, sojusz z „Piastem"
- sojusz zresztą bez większej praktycznej
wartości, gdyż „Piastowi" nic nie da w mia1 stach, Chadecji jeszcze mniej pomoże na wsi.
w

jących 60 ha w okręgach przemysłowycti · i
podmiejskich i 180 ha w innych miejscowoś

ciach, mają być wywłaszczeni z przewyżki
ziemi ponad te przestrzenie, nie będą więc
mogli zapłacić dużej daniny, ho nie będą
mieli na to ani własnych środków, ani nie
będą mogli uzyskać na ten cel znikąd kredytu, zwłaszcza gdyby mieli być wywłaszczeni
bez odszkodowania, jak tego chce P. P. S.,
chociaż w „programie" o tern nie mówi·. A
nie należy przytem zapominać, że ci właści
ciele ziemscy nie zdołali jeszcze dotąd uiścić
dawniejszego podatku majątkowego.
Właściciele nieruchomości miejskich mają
obecnie tak zmniejszone dochody przez ustawę o ochronie lokatorów, że chyba żadnych
nowych danin nie możnaby na nich nakładać,
a wszyscy dawniejsi kapitaliści zostali doprowadzeni do skrajnego ubóstwa przez inflację,
oraz „leges Grabski" i „leges Zoll", więc i
ich chyba należałoby uwolnić od wszelkich
danin i podatków majątkowych, bo dostatecznie już ich ograbiono.
:Pozostają więc jeszcze tylko banki, które
również poniosły wielkie straty wskutek inflacji, przemysłowcy, którym brak nietylko!
własnego kapitału obrotowego i potrzebnego
na konieczne inwestycje, ale którzy w przeważnej większości nawet kredytu dostatecznego na te cele uzyskać nie mogą, i wresecie
kupcy, z pomiędzy których również więcej
zubożało, niż się zbogaciło.

Wobec ta:kich stosunków śmieszną rzeczą
szowPjków i drQbnych dzierżawcow". Namówić o nowych „daninach majątko-.
jest
turalnie na ich korzyść.
powiadał ciągle, że P. P. S. na obecne wybo„dla specjalnych zadań w wielkim stywych„
miljardów
byto
ile
Czytelnicy,
Pomyślcie,
przemyśla
jasny,
ry ogłosi swój program
podobnego mogą projektować w.
Coś
lu".
ny, lic:r;ący się z warunkami polskiej rzeczy- potrzeba było wydać na to wszystko! Ale
wyborczych tylko niesumienni
prcgl."am.ach
jeszcze:
żąda
progra.,t:Q
bo
tem,
na
dość
nie
wistości i wol,ny od wszelkiiej demagogji, któdemagogowie, dążący do otumanienia ciem„bezpłatneg-0 i całkowitego l?) na"Uc:ziania na
rą uu;iawął za szkodliwą. Chwaląc się tą zawszystkkh szczeblach szkół, przymusu szko- nych mas wyborców dla pozyskani,a sobie
powiedzią, wzywał i inne stronnictwa, ażeby
powszechnej i pomocy dla niezamożnej kh głosów. W ten sposób nie „wychowuje
ły
ten piękny wzór naśladnwały, ale zgóry juz
się" tych mas, jak to obiecuje robić p. Nie4
młodzieży szkół średnich i wyższych". Żąda
przewidywał, że prneciwnky P. P. S. nie b.ę
działkowski, ale się je demoralizuje i pchai
ludla
Oświata
sympatyczne.
bardzo
to
ni.a
dą mogli tego zrobić i uciekną się do blagi i
objęcia komunistów i agentów bolszewicw
poi
a
pożyteczną,
bat'dzo
rzeczą
byłaby
du
demagogji.
I oto w numerze noworocznym „Robotni- moc dla zdolniejszej, a niezamożnej młodzie kich, z którymi P. P. S. ma niby walczyć za..,
ka" ukaz;ał s~~ nareszcie ten zµa.komity pro- · fy szkół średnich i wyższyęh byłaby wszel- wzięcie na śmierć i :fycie i obiecuje ich „zdru•
gfam, skromtłYe, jak to fest VJ zwycżaju ej k! cj pochwały godna i mcgłaby przynieść zgotać" swoim mądrym, głęboko przemyśfa
part}i, nazwai-iy „ma.i"lifest-em" „do ludu pra- społeczeństwu duży pożytek. Ale jakich to nym i osiągalnym programem.. Bo te nieogromnych środków finansowych potrzeba oświecone masy, a zwłaszcza najciemniejsze
cującego miast i wsi".
Nie m.am zamiaru poruszać tu wszystkich na zbudowan.ie i utrzyma.nie tych wszystkich z nich, jakimi są robotnicy folwarczni, doznawszy zawodu w niezis~zalnych nadziepunktów tego programu, lecz chcę zwrócić szkół, których nam brak!
A jal,tież źródła dochodów wskazuje pro- j ach, jakie rozbudza w nich P. P. S., łatwo
uwagę tylko na te żądania i dążenia, które'
gra,m na pokrycie tego ogromu wydatków je- uwierzą później agitatorom komunistycznym,
wymagają ofiar i środków mat.erjalnych, piedrtorazowych i corocznych?
kiedy ci i<:h będą pouczać, że socjaliści ich'.
niężnych i kredytowych ze strony państwa
A o to jakie:
oszukali, że łudzili ich tylko obietnicami, któi społeczeflstwa, i zastanowić się nad tern,
a) „Reforma systemu podatkowego w kie- rych nie mieli zamiaru wprowadzać w życie,
czy Polskę w obecnem jej położeniu ekonobo chodziło im tylko o mandaty poselskie i
micznem byłoby stać na te wszystkie ofiary runku uproszczenia".
b) „Oparcie dochodów Państwa przede- zdobycie wpływowych st~mowisk, któreby im
i wydatki, zwłaszcza przy czerpaniu ich z
tych tylko źródeł, do których p.rogram docho wszystkiem na podatku majątkowym i do· dały możność rozdawania korzystnych posad
dy państwowe ogranicza. Bo j-eżeli się oka- chodowym".
swoim przyjaciołom. -A wtedy masy te chę
. i c} 11 Stop11iowe z-ni,e sienie podatków po- tnie przejdą pod dowództwo komunistów, jak
że, że. żądania te i obietnice programowe są
średnich".
w warunką.ch obecnych i w najbliższej przysię to już ta:k często dziś dzieje nawet w miaTo wszystko I A ponieważ punkt a, czyli sta·ch przemysłowych, gdzie robotnicy fabry•
szłości niem.oi:liwe do urzeczywistnienia w
uproszczenie systemu :tiie zawiera w sobie ezni mieliby większą łatwość ~dobycia oświa·
zubożałej i ?-niszczonej pv;;ez wojny ojczyźnie
naszej, to chyba stawianie ich w programie pojęcia wz:rostu dochodów, a punkt c dąży ty i uświadomienia się o stosunkach rzeczy.
wyborczym nie może być nazwane inaczej, do ich zmniejszenia, przeto na pokrycie wistych, gdyby ich P. P. S., licytując się z k'°"
wszystkich wydatków Państwa ma, według munistami w obietnicach, nie obałamucała.
ja~ świadomem, demagogłcznem mydleniem
oczu ciernnym masom ludności, nie umieją P, P. S., wystarczyć jedynie podatek mająt
Tym sposobem agitacja socjalistów, tai
cym się samodzielnie orientować w stosun- kowy i dochodowy. I rzeczywiście „Robotja:k gazeciarS1ka, nietylko nie zwal•
wiecowa,
bliżej,
sprawę
tę
wyjaśnił
13-ym
Nr.
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nik"
omiłych
lep
na
że
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kac;h rzeczywistości.
nie uświadamia ciemnycll
komunizmu,
cza
bietnic nieoświecone masy łatwo się łapią, orzekając, że:
i zbrodniach, ale jest dla
błędach
iego
o
mas
podstawowym
„głównym",
„Podatkiem
1)
o tem demagogowie dobrze wiedzą, bo jak
mówi slare niemieckie przysłowie: was man wini en być postępowy podatek dochodowy". nkh szkołą przygotowawczą do przyjęcia jego
'
2) „Podatkiem „głównym" pomocniczym zgubnych dla Państwa i narodu doktryn.
wuenscht, glaubt man gern. Ale p. Niedział
i
rząd
ostrzega"
np.
Niedziałkowski
P.
11
uzupeł
majątku,
od
podatek
stały
być
winien
kowski zarzekał się demagogji i pisał, że
„wybory, które nie wychowują, 'd mnoralizu- niany dla specjalnych zadań w wielkim sty- ,rklasy posiadające" w ten sposób, że porówli1 - państwowych, społecznych, gospodar- nywa fermenty socjalistyczne i komunistycz•
ją". Pisał również i o tem cały artykuł, że
q.:y-ch i kulturalnych - przez daniny mająt„ ne w społeczeństwie naszem z wrzącą wod~·
jak
więc,
Sprawdźmy
11 słowa obowiązują".
w kotle i mówi: 11 N arodowi demokraci, prawitych słów i zapowiedzi P. P. S. dotrzymuje. koweu.
próbują;
cowcy-piłsudczycy,
stopniobyć
winny
pośrednie
„Podatki
3)
11 naprawiacze"
Tak tedy program żąda przedewszystkiem „rozbudowy ubezpieczeń społecznych wo zmniejszane aż do z;upełnego zniesienia pokrywkę kotła przylutować szczelnie do
i w pierwszym rzędzie ubezpieczenia na sta- podatków od artykułów pierwszej potrzeby; ścianek. Być może, rok, dwa lata, pięć lat'
nie będzie widać pary. Ale później kocioł
rozwijać natomiast należy podatek „luksurość", oraz „szczególnej opieki nad pracą ko
sowy" od pałaców, kosztownych automobi- wyleci w powietrze. Do tego właśnie sprobiet i nieletnkh, ochrony macierzy-15.§twa i
wadzają się w praktyce pomysły konstytucyj
dziecka robotniczego", wreszcie 11 walki z bez li, szampana i t. p. ".
wyją.śnienia
„Gazety Warszawskiej", 11Epoki", ,,Przene
powyższego
z
jak
więc,
Tak
zaw
bezrobotnych
dla
pomocy
robociem i
wynika, cały t~ ogrom wydatl-tów jednorazo łomu".
siłkach i w naturze". To dla robotników.
wych, j~kiby był potrzebny na "pomoc Pań
żądania względnie skromne, zwłaszcza w tą.
Sam zaś sądzi, że należy „podnieść postwa w pieniądzach", czyli w darowiźnie, dla krywkę", czyli pozwolić zapanować nad spoki-eh ogólnikowych określeniach.
• Ale następnie prze·chodzi P. P. S. do korzystających z reformy rolnej robotników łeczeństwem t rządzić państwem przedstawi·
"sprawy rolnej", ażeby sobie pozyskać wy- folwarcznych i włośdan bezrolnych i mało cielom i rzecznikom ochlokracji, bo, według
rolnych, na budowę d'()tnów mieszkalnych i
borców i na wsi.
niego, ,,kryzys ustrojowy Polski jest skutkiem
budynków gospodarczych i kupno inwentaI otóż tutaj program ią<la:
społecznego, gospodarczego i kultukryzysu
rza martwego i żywego, musiałby być pokryą) „Wykonania ustawy o reformie rolnej,
całym świecie, a istota tego kryna
ralnego
ze zmianami, dającemi pewność, że uwzglę ty przez specjąlną daninę majątkową. Pomoc zysu - to zagadnienie: s o c j a I i z 01 cz y
za.pewdnione będą przedewszystkien1 potrzeby pro w kredycie na tenże cel wydawałby
ka.pitalizm". P. N. twierdzi przytem, że
letatjatu rolnego, bezrolnych i małorolnych". ne Pą.ństwowy Bank Rolny, który ma rówkapitalizm już się przeżył i musi przyjść sob) „Po dokonaniu przymus·owego wywła nież dostarczać kr~dytu na kupno działek cjalizm, który usz.częśl.iwi całą ludzkość, ale
czy
Ale
parcelacji.
l?'rZY\nusowej
z
z.iemi
szczenia wielkich folwarków, zachowania jasam p. N. przyznawał nieraz, źe to jego przestarczyłoby mu na to funduszów, gdyby pra~
l~o własności państwowej folwarków uprzeto nie pewnik naukowy - tylko
konanie,
wie wszystką parcelowaną ziemię sprzeclawa
mysłowionych i wzorowych", czyli wywłasz
Wiara jednakże obowiązuje tylko
a.
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własnych
żadnych
mającym
nie
biedakom,
n.o
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czenia przymusowego i tych majątków,
niewierzących zaś nie przekonywierzących,
na to funduszów, jak tego chce P. P. S.?
na rzecz państvva.
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wa.
„dąninę
A teraz zwróćmy uwagę na ową
c} „Porn.ocy Państwa w pieniądza.eh i w
kredycie dla korzystających z reformy rol- majątkową", która również musiałaby dostar dzielającym jego ,,wiary", żeby obmyślali i
stosowali środki, które według ich poglądów
czyć funduszów i na budowę szkół, jako na
nej".
mogłyby ocalić Polskę od tego smutnego losu,
d) „Pomocy Państwa dla drobnego roluic- "cel kulturalny".
jaki spothł wier~ą~ą y;_ cudowne pigutki so·
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„PIAST" i 1,CHADECJA"

-

POUTYKA WEWNfiTRZNA I ZAGRANICZNA

•
Dem.agogja w programie wyborczym
P. P. S.

cjonaHstyczną.

Nie do pozazdroszczenia jest sytui'lcja
tych dwuch stronnictw. Podczas gdy P. P. S.
i Narodowa Demokracja mogą wyst'(pować
wy:raźnie i otwarcie w roli opozycji, czy to
przeciw obecnemu systemowi rządzenia w
Polsce, czy przeciw rządowi jako takiemu,
a temsamem liczyć mogą przynajmniej na
porachowanie swoich zwolenników, zwłasz
cza zaś Narodowa Demokracja, która po wyborach zapewne podda rewizji swój program,
gdy przekona się na jakich i jak · licznych
zwolenników liczyć może, jako czysto nacjónalistyczna grupa - zarówno „Piast" ja:k i
„Chadecja" nie mają poprostu z czem pójść
do wyborów. Jedno, co im pozostało, to
szyld t<atolicki, nb. stanowiący w tej spółce
własność „Chadecji". Ale taki sam szyld i
w dodatku z większym tupetem wywiesza
Narodowa Demokracja.
"Piast" nie może występować z,b yt opo.zycyjnie ani przeciw systemowi rządzenia,
ani przeciw rządowi personalnie. Z jednej
strony bowiem przywódcy „Piasta" mają w
swojej przeszłości próby powoływania do ży
cia faszyzmu (zielone koszule}, a p. Witos
nieraz i niedwuznacznie oś\viadczał, że parlamentaryzm w Polsce zbankrutowałr z Qtugiej zaś Marszałek Piłsudski posiąda sympatię wsi, która zawsze tęskniła qietylko do silnej, ale także i do błyszczącej władzy. Mar
szałek Piłsudski jest dla wsi uosobieniem
takiej właśnie władzy. Kto nie wierzy niech
zajrzy do chat i zagród wiejskich, znajdzie
tam wszędzie, wiszące na ścianach, wycięte
z gazet portrety Marszałka w błyszczącym
mundurze marszałkowskim, usianym ·gwiazdami i orderami. Z'właszcza ostatni portret,
przedstawiający Marszałka w pełnym stroju

do wyborów
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·1W tym · okresie zwolna, ale nieustannie i
wi:domie rozpalających się · namiętności, jakim jeąt zawsze okres przedwyborczy, ·sfery
gospodarcze w najczystszem tego, słowa zna-czeniu, t. j: naprawdę w żadnej innej polity<"e
prócz tylko gospodarczej, nie zaangażowane,
przeżywają emocje zupełnie swoiste. Układ
wa:runków sprawia, że ich oczekiwania nie
mogą iść po linji maximum nadziei pozytywnych, ·lecz jedynie . tylko po· linii minimum
oba~ natury negatywnej. Ich ciekawość dotyczy nie wysokości sumy wyników . dodatn1ch, lecz raczej ro.zmiarów przewidywanego
~edoboi:u; Po ·za zaill;teresowaniem generalnem o dobro państwa, które oczywiście i u
nieb nie' może nie górować nad wszelkiemi
irinemi; sfery. te, gdy zadają sobie pytanie, jakie n1iejsce zajmie myśl gospodarcza w przy-:
szł~ sejmie, nie. mogą . skupiać swoich ży
ez,efi na. tern, by . było jak najlepsze, lecz
zmY:szone są do ograniiczenia się do życzenia,
by było możliwie jak najmniej ' złe. Z tęm
ży~zeniem szły d9 urn wyborczych przed , Eię
.ciu laty ·i z tem także pójdą i obecnie. Bo
nie niając i nje mogąc mieć za sobą nieodzow
nego' przy obowiązującej u nas ordyna<:ji 'W:'jbOrczej · kapitału głosóVf, li~zyć mog·ą tylko
i jedynie na przypad.ek, dzięki ·któremu tak
liib o:wak zaba'.r~io'na furtka polityc~na otwoi.zy się dla jednqstki, mającej prócz i obok
interesów parfyjp.ych 'i p9litycznych także jeszcze w mnięiszYtJl- lub większym stopniu r_oz
~ięty, zmysł i wyrobienie gospodarcze_. Nie
ni~ ' więc bv.ć 'mowy. o te~, . by . g~śpodar
s{wó mó~~o ' wysłać do izb dobór swych ludzi
najlepszych; 'ąkpro do .list wyborczych kwalifilŁuj~ kcinqyda.~ó'w Jłie foh 'cet1Zus gospoda.r. C,%y; lecz w, P.i~sżej lińji polityczny, o~ok
lit6.rego ńw może być tylko zale~e od przyp
paaku: inniej lub bardziej cennym dodatkiem.
N~e może zatem również być mowy o tein, by
~yśl · gospoda!"cza· . mógła "!N izbach nie zattj:U.nµować, : k~óżby o ~em marzył?-ale nawet' dość ważko .przeciwstawić się doktrynie
gospodarczej lub zgoła antygospoda.rcżej; w
któr~j. 'do taki~go doszliśmy wyrobienia.
Pewna zmian~ orjentacji, iaka zaznaczyła
w ciągu kilkunastu miesięcy ostatnich w
ujmowaniu zagadnień przez rząd - notabene
ani tak radykalna, jak biadają jedni, ani tak
bezpośrednia i samorzutna, jak chwalą inni
.....: nie wytwarza bynajmniej dla interesów go
- spodarczych w przyszłym sejmie horoskopów
poplyślniejsfych. · ·Przyznają·c bowfom rządo
wi chętnie i.sU:~ze · dużo d!)brej ,woli i twórczej ~yśli „ w t~j .dziedzinie, nie można jednak
zupełnie ~rzewidzieć linji jej rozwoju z chwilą,- gdy zamiast kierować się . tylko własną intencją i' rozwnieniem, rząd z · koniecznoś ci
zmuszony będzie liczyć się jeszcze także z
prądami, nas.trojami i wskaza~iami, płynące
mi od ulk:y ·Wiejskiej. W tej roli wszak go
jeszcze nie widzieliśmy, . jako ze' trudno jest
uważać · taktykę postępowania, stosowaną
wobec zdepopularyzowanego~ znienawidzone
go, skompromitowanego sejmu dawnego za
program, ~tóry i wobec przyszłego o sposobie postępowania zadecyduje. Rozpist.ijąc
Wybory, do których olbrzymia ·większość społeczeństwa bynajmniej nie tęskniła, rząd nie
~ógł nie czynić tego z nadzieją, że przecie
otwarte na minione groźne niebezpieczeń
stwa i na gwałtowną różnicę położenia naszego oczy: społeczeńst~a wskażą mu właściwą
d,ragę · do· obfor.u lepszego prze.dstawicielstwa
naród-owego. Będzie więc musiał dobrze· najprzótł poznać jego qblicz.e, będzie je musiało
pozna~ : i społecz~ństwo całe, zanim zajęde
stanowiska hójowego · stałoby · się moż1iwem
b~z groźby ferm:n.tu. '. Ale 'jak dotkliwie ·w ysoką, byćby 1 musiała cena tych nowych do·
ś.wiadcień? ·
s~
życzy
· · . Aje~eli s~j111, jak itl·ewą.tpliwie .
bie tego i' z cźem · współdziałać będzie każdy
prawv. i roz.u mnv obywatel, ~dobędzie wydatną większość zdecydowanych zwolenników
rządu obecnego, a zwłaszcza jego kierównika, czy t.emsamem obok zdrowej idei prorzą
dowości, inającej w tym w.ypadku charakter
raczej personalny,' zattjumfuje także wolna
od ·demagpgji', hałaśliwości i warcholstwa kia
sowego; szczera myąl państwowo-twórcza?
Czy wyborcą, 'kładąc . skwapliwie swój gfos
ńa tę szą.lę, któtej przewaga być ma wyrazem
pełnej · tifności do Mars'załka i jego Rządu,
może być pewnym tego, . że oddał .so jednocześnie za t~aprawdę najlepszym rz:cznikiem
interesu pańsh~·a? Żaden myślący wyborca
nie może nie zadawać sobie tych pytall i lt.tho
nie .m a i mieć n.ie może . wątpliwości co' do
te-go, że gtosować może tylko za programem
prorządow ym, ani co do tego, że wybory, jako plebiscyt, wypadną po jego myśli, ma ich
jednakże bardzo wiele co do tego, czy wynipodstawie tej
ki wyborów, dokonanych
ordynacji wyborczej, po za odpowiedzią na
pyJanie: „z rządem. czy przeciw rządowi" wydadzą jeszcze także zdolny do pracy twórczej ·i owocnej, świadomy swej roli · i powołania zespół' prawodawców.
Tylko gdyby pron;ądowość była jednoczesnie najwyższą kwalifikacją umysłową,
się

na .

Pi~e

lat f·S szyZ.m u

· Owie bro.s zuey faszystowskie
Faszyzm jest dziś m_o dny na świecie. J.est Tneba więc · było sięgnąć głębiej, do czasów
nadzwyczaj ci:ekawem zjawiskiem, zasługują starożytneg-0 RzyIIJ.u, który rozkazywał .całe
cem na najbaczniejszą · uwagę ze s·t rony tak mu ·ówczesnemu światu i był panem na mouczonych badaczy ludzkiich myśli i czynów, rzu ś.r6d.Ziemnem. A to morze Śródziemne,
na ktąr'em kiedyś krzyżowały się' cywilizacje,
jak tych myśli i ·c zynów twórców.
Niewiadoma jesz(:ze, co z faszystowskie- dążenia polityczne i drogi hadlowe, opuszczogo programu i jak zostanie .urzeczywistnione ne · później, zaniedbane na rzecz oceanów,
poza Włochami, co z niego ·pozostanie nasta- wiodących do lądów ' dalekich - w dobie na·
stej odzyskuje znaczenie.
łe w dorobku kulturalnym .ludzkości . . Niezależnie jednak od tych .przyczyp zaintereso·Nietylko z powodu ,najkrótszej drogi na
wania faszyzm„ jest modny, zwłaszcza mGże Daleki Wschód, będącej przytem w posiada,
u nas.
niu . państwa bynajmniej nie śródziemnomor
· . Różne są objawy .tej · mody, np. • obdarza- skieM. Na po_łudriiowy brzeg tego błękitnenie przeciwnika politycznego mianeµi faszy- . go morza niekt~e państwa europejskie od
sty, co jest podopno wielką obelgą. Ksią~ka, sz.eregu już lat przerzucają część . swej ludnozwłaszcza 'o/łoskieg-o poch9dzenia, o faszyści, częsć- swych sił, tych najbujniejszy<:h,
s.f ach czy o i!=h wod~u jesf czyta'la niet)l:lko najbardziej prod·~ldywµych, którym za ciaz zaciekawieniem, ale wpros't często z ·zachwytem. Powiedzmy· odrazu .- z zachwy,.
tem -nieraz ' bezkrytycznym. · Niejed.eri czytelnik . interesującej i łaClnej książki p. Sarfatti
wzdycha nawet: · zeby to : u· nas tak samo„.
zapominają,c, że faszyzm jest wytworem przedewszystkiem włoskiego charakteru i wło
skich stosunków. ·
Jeqną · z pnyczyn tego bezkrytycyzmu jest
„.
oddalenie, które sprawia, ze widzimy zd-obyuModus viven~ . między . Czechosłowacją
cze, ale nie znamy drogi do ·nich prowac;lzą
został podpisany w Rzymie".
Watykanem
a
c'ej. Drugą i to bardzo waż'ną jest aureola posensacją przedświątecz
n~jwiększą
było
To
wodzenia unosząca- się, nad zastęp;ami .czar'."
okr~su w Pradze. ·Niemal trzy lata trwa
nego
·
ny<:h koszul i ich wodzem.
jący. konflikt między dwoma mocarstwami
. Dodać jeszc~e należy no~ość, ~lo'.wni za.s taje zlikwidowany. Tyle. czasu musiało uczość. pewną .i ' uszanowanie . dla . symboliczpłynąć, aby obie strony przyszły do przekonych różg · i topoo;-6w liktorskich. Ood~ć ~e nania, że najgorszy pokój jest lepszy od najszcie trzeba przekonanie, tkw~ące nieraz le.pszei. wojny. A wojna była ostra, chociaż
gdzieś w pądświadomości, że Wł9chy już zna
11iekrwawa. J>rzypomnijmy sobie jej wybuch.
lazły stosowną dla siepie nową fon;nę bytu,
W tym .celu cofnijmy się . wstecz.
~ająca im 'maksimum . znaczeni.a, rozpędu i
.
siły._ Lećz co stanpwi sik faszyzmu?
· 6 ' lipiec 1925. Dzień, poświęcony pamięci
Warw
wygłosił
Corvi
Me~otti
Anlonio.
.. P.
~isirze. J~na Husa, wielkiego Czecha, reforsząwie odczyt z qką.zji piąte,j ro.cz.nfoy marszu
matora pisowni · czeskiej, odnowiciela świe
n~ .Rtjrm. ; W, ·~yda?iu .'k~iiążkowem uz.µpeł~ ttter:tracly~ji ' Jiteralury . czeskiej, wielkiego
ruł go wyc1ąg1~ z. b~uletynu .paTtji. faszystow · patrjotjr, 'ale· jednocześnie przrwódcy ruchu,
skie,j „F oglip d.'Ord.i.ni" . . Tytuf odczytu:. ,:Eię;. sKier-oWanego .przeciwko . głowie Kościoła Ka
cioleci'e ery faszystowskief.' -W biuletynie toMtikie~o. ;Na historycz.nym Rynku Staroczytamy co chwila o piątym, a -nawet już o rltiejslcini . niepriebrane 'tł'umy' p.ubliczhości.
szóstxm. roku ery. Duma· dokonari.ego dżle Ptzed łozą, w kt6rej zasiedli Prezydent Reła? Swiadomość siły własnej? Zapewne, ale
publiki; · Rżąd, dyploina.tja, przedstawiciele
już kiedyś . było coś podobnego. Było i ntjurzędow i .'t. d. defilują tysiączne rzesze Sonęło. „Piąty r-0k ery faśzystowskiej" nie
~ołów; . ći~łotlk~w !?botn~c~y~h or~anizacyj gibr'toii tak samo, ja~ „P-iąt:y. rok Republiki" in- n,mas_tyczny4, ZW1ązków zawodowy<:h, stron
ne bu,dzi. remi11is.cencje, budzi naw~t uśmiech, nictw 'politycznych, szkół f t. p. Z naprędce
acz bardzo lekki ' (rózgi i t0pory liktor~kiel) . wzni~sibnej 'trybuny padają słowa czci i uzwłasz cza, gdy się to zestawi z niektóremi
wielbienia , dla Mistrza Jana Husa i namięt
od<:zytu, potępiającemi 11 starą, ne, nienawistne słowa potępienia pod adrezdaniąmi
czcz ą i bez.treściwą retorykę'. '· To nie zostasem Kościoła, który tego Mistrza na stosie
nie, ale w. tern jest jeden ze składników siły:· spalił. · Jednocześnie na cokole Zamku Krójej świadomość .
lewskiego trzepotał pod podmuchami letnie. Powodzenie, złamanie i pogrzebani~ par- go wiaterka czarny sztandar husycki z czerlamentaryzmu, idea nowego ustroju państwa wonym ·kielichem pośrodku.
- to dalsze składniki tej siły.
Wie<:zorem tego same.go dnia nuncjusz
Jest jednak jeszcze jeden. Poszukajmy go w
papieski Msgr. Marmaghi opuścił Pragę na
świeżo wyd. broszurze, zawierającej przekład
polski odczytu Mussolinh~go p. t. „Rzym sta- .znak protestu przeciwko udziałowi głowy
nianifesta<:fi antykatolickiej. W
państwa
rożytny na morzu". Z poza bardzo fresdwego wyliczenia kolejnych etapów wzrostu po- parę dni potem poseł czesikosłowacki przy
Watykanie przybył do Pragi. Ani jeden ani
tęgi dawnego Rzymu przebłyska wielkie hadrugi nie zostali odwołani, · na liście dypl oma
sło: Imperium Romanwn.
tycznej figurowali, jako 11 absents", sprawy
· Zjednoczone Włochy nie mają jeszcze stu zaś bieżące załatwiali sekretarze.
l_at. Są więc· jeszcze ·w okresie wzrastania,
zdobywania miejsca i znaczenia wśród innych
W ·Pradze powstała burza. Tłumne zebrapaństw. .Mają wielki zapas energji, siły eksnia publiczne uchwalały rezolucje, protestupansywnej i muszą ją gdżieś wyładować. Roz- jące przeciwko obrazie państwa, domagano
budowa , wewnętrzna, w tym · wypadku, nie się ·-oddzielenia kościoła ·od- państwa, poŻba
pochłonie '\\'.Szystkich sił, zwł!szczą, że· hasła
·wienia . kleru wpływu na szkolnictwo i t. d.
nie .wychodzące poza spr~wy wewnętrzne -z
. ,· Rząd wydał odezwę, wzrwają<:ą do zacho
wielką trudnością tylko zdobyć mogą jedno' rozwagi i zapewniającą, że będzie
~ania
myślność całego _ &poJec.zeństwa, które za to
st11,ł na straży nięzależności i sµwerenności
w~ględnie łatwo jest zgrupować przy programie, wychodzącym poza własne granice. W włę.dzy świeckiej. Powoli fale wzburzenia opolityce zagranicznej potrzebna jest idea t!lk- padły, ~prawa stosunku do Watykanu znalasamo, jak i w wewnętrznej, obie zresztą ści zla. się w zawieszeniu.
śle się łączą. Faszyzm, by zwyciężyć weW międryczasie Czechosłowacja przeży
wnątrz Włoch, musiał stworzyć własny program dla polityki zagranicznej, nie naty<:h- ła okres wyborów. Jako bezpośrednia konsemiast wykonalny oc~ywiście, ale wielki, _po- kwencja tego nastąpiła r.e organizacja rządu.
Miej .~c.e koaliiji ogólnonarodowej zajęła ' koa. .
.
rywający, budzący respekt.
. Znalezienie takieg.o , prograJJ;lU ~ie .' by{o licja t. zw. czarno : zielona". W fonie rządu
hudnem, choć trzeba go : było szukać daleko. zriafeźli się" ludŻie reprezentujący aż trzy
Od kil.kunas.tu już stuleci Italja nie .grała żad stronnktwa katolickie, czeskie, · słowackie i
nej większej roli poli~yczn~j w Eurdpie. Miej- niemieckie (względnie niemiocko - węg'ier
skie . republiki dochodżiły nieraz do . po.tęgi i s~ie). i;-rudno było przypuszczać , aby ta kon~wietności, siły z Włoch wielkie prądy kultu- iunktura 'nie została ptzez czynniki katolickie
ralne, do · włoskich uniwersytetów · &pieszyli należycie wyzyskana. To też w cżerwcu 1926
misji pewnego
żądni wiedzy z dalekich krajów..:__ ale otwar- usłyszeliśmy o tajemniczej
te granice przekraczał kto chciał · i kto chciał dyplomaty watykańskiego (Ciriaci), który
przybył do Pragi dla zorjentowania się w sto
b.rał władtę, bo posiadanie części zieni.i wło
był obeony podczas zeszłorocznych
stiukach,
blasku.
skiej dodawało naj~źdźcy znt1:czenia i
uroczystości Husa i nie dojrzał w nich nic,
coby . mogło w ' jUikolwiekbądź sposób uchybić uczuciom katolickim_. · Droga ku p~rozu
duchową i społeczną, możnaby nie mieć tych tąie'niu ża-częła się coraz wyraźniej nawiązy
wątpliwości i fak samo ufać w ' pomyślny ~ac. Niedługo potem czytaliśmy o misji mii niezakłócony rozwój państwa. we wszyst- niStra Krofty, który wyjechał do Rzymu, cekich dziedzinach, jak możnaby było ufać w lem ,rozpoczęcia pertraktacyj z Watykanem
· ··
to, gdyby wyl{orów 'nie było wcale.
co :do ułożenia jakiegoś ·· sposobu współżycia .
.
Obecnie wiemy, że ten „mQdus :vivendi" zo. M. B.
stał podpisany•

.

sno w domu. Budują sobie tam oparcie, tem
mocniejsze, że bliskie, łatwo dostępne. I tam
tworzą się, nie od wczoraj, nowe powody do
rywalizacji i do konfliktów. Półwysep apeniński leży na środku tego morza, którego
fale wykołysały naszą kulturę. Wystarczy
rzucić słowo, potrącić odłamek marmuru, by
zbudzić wielką i olśniewającą przeszłość jego
wybrzeży. Dla Włoch, tą przeszłością jest
panowanie Rzymu nad ówczesnym światem
cywilizowanym, Italji - nad dzisiejszem mo·
rzem Śródziemnem.
Broszura Mussoliniego zawiera błyskawi
C2lną wizję dawnej Romy, zdobywającej potęgę powoli ·a uporczywie. Ostatnie jej sło
wa brzmią: „Można zatem stwierdzić, że
Rzym był też potężny na morzu i że ta potęga była wynikiem długich poświęceń, niezachwianej wytrwałości i niewzruszonej woli.
Te zalety znaczyły wczoraj, będą zna<:zyły
jutro i zawsze
Idea ta nie posiada zdolności atrakcyj·
nych, ale jest porywająca, tworząca i silna.
11
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Modus vivendi
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Co jest treścią nowego układu? Tekst jego nie jest znany. Władze zachowują pod
tym względem zupełną dyskrecję. Zabierają
głos jedynie negatywnie, to jest stwierdzając,
że te a te pogłoski nie są prawdziwe. W ten
sposób np. dowiedzieliśmy się, re „modus vivendi" nie jest równoznacznym z konkordatem, gdyż nie obejmuje całokształtu wszystkich zagadnień kościelnych, jeno niektóre.
Rząd zdementował wiadomość jakoby „modus vivendi" był kopją konkordatu litewskiego. Stąd wiemy, że zawiera on tylko 7 paragrafów, nie 22, jak konkordat z Litwą, dalej,
że nie porusza wcale sprawy świąt oraz stosunku kościoła do szkolńictwa. Natomiast do·wiadujemy się, że rząd czeskosłowacki uzyskał znaczny sukces polityczny przez uregu.lowanie sprawy granic dje~zjalnych. Dotychczas bowiem część terytorj.um słowackie
go należała do jurys<lykcji biskupów węgier
skich, .z drugiej zaś strony arcybi.skupstwo
praskie rozciągało swoją moc na t. zw.
Kładsko. Obecnie grani<:e djecezji będą ści
śle odpowiadały granicom państwowym. Jest
to, zdaniem nawet pism antykatolickich jeszcze jedno potwierdzenie traktatów pokojowych ze strony tej niewątpliwej potęgi, jaką
jest Watykan. Nie ulega, zdaje się wątpliwo
ści, że poruszona została również sprawa nominacji biskupów. Jak wiadomo Stolica Apo
stolska reklamowała sobie to prawo, dowodząc, że było ono przywilejem jedynie r odu
Habsburgów. Z chwil~ zatem rozpadnięcia
się monarchii naddunajskiej uprawnienia te
wracają z powrotem do Watykanu. I tu osią
gnięto kompromis. Mianowicie nominac ję bi·
skupów ma w przyszłości przeprowadzać Sto
lica Apostolska, za każdorazowem jednak po
rozumieniem się z Rządem Czeskosłowackim.
W ten sposób suwerenność państwowa C.re·
chosłowacji została uszanowana.

Z urzędowych wynurzeń należy
przytoczyć zdanie, stwierdzające, że

jeszcze
„modus

vivendi" jest kompromisem, który pozwolił
na uregulowanie spraw spornych w sposób
nie uwłaczają<:y s uwerenności żadnej ze
stron.
Opozycja antykatolicka w Czechach wysuwa jako atut przeciwko układowi fakt, że
obie strony zostały uznane za równorzędne.
Jest to oczywiście . atut czysto agitacyjny,
gdyż samo pojęcie „układu" przewiduje taką
właśnie równowartość stron układających się
Układ, opierający się na rz~zywistej, czy u·
rojonej przewadze jednej ze stron nigdy nie
będzie trwałym.

„Modus vivendi" musi być ratyfikowany.
Przy tej sposobności dowiemy się rzeczy bliż
szych, narazie musimy się uzbroić w cierpliwość. .
(Praga) ·

.Wladyslaw Mergel.
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Akeia budoWlana u obeyeh a u nas
. ~iema sprawy .równie pal~cej i wyrnag~„
1ące1 jaknajszyłJzego ro%11tTiygnięcia jak
k~estja budowy tanich i odpowiadają.cyeh
~rnaganiom zdrowotnym, mies:ikań. Na1ze

dotychczasowe usiłowania w tym iakr~ie są
bądi niedostateczne w ie$tawieniu z ogromem potrzeb, bądź nieodpowiadające eefowi;
przystępowanie bowiem do akcji ze ~byt małym k?pitałem i obciążeni~ .kosztów budowy
wysok1·em oprocentowaniem pożyczQnych
sum, powoduje nadmierną eenę komornego.

Pozą.tem, w większości wypadków, pozosta~
boku krzy<;ząeą wprost :sprawę nę·
dzy i p~zeludnienia mies~kań robotniezych,
wiając na

za.Jęto się pnedewszystk1em dostarczaniem
mieszkań cztero i pięciopokojowych dla lepiej
, c~ęści ludności. Niesłychaną
u~osażonej
tez rqzrzut~osciq było pr;<1znac:ellie pr:e-1

Zarząd stolccy bezcennego wprost placu, niemal w środhu miasta połoŻQnego, na którym
powstała kolonja Staszica, h.a domki partero!"e, poclezas gdy we wszystkich wielkieh
miastach Europy wznoszone są one jedynie
na peryferiach. Nie nauczyły nas nic przykłady i · doświad·ezenia innych narodów dot„
kniętych także powojennym głodem mieszka·
niowym, któremu potrafiły jednak zapobiec
wytężoną i skoordynowaną pracą.

przegląd od Austrii.
tylko o Wiedniu.
Do waliki z głodem mie.szkaniowym wystąpił
samod~ielni~ samorząd wiedeński, rząd państ~a m~. tniał . potrzeby. wszczynania specj aJ.
ne1 akc11, gdyz P.oza _Wiedniem, głodu miesz.
kani~wego Austria riie o·dczuwa w większych
ro:muarach. Zrazu stawiano jedynie baraki
dla bezdomnye~. A wię~ była .to fazłl poeząt
kow~, w kt6re1 my tkwimy ciągle jęszcz;e.
Ale JUŻ.w 1922 roku, wybu.dowała gmina pier
w_sze osiedle Schmel~, :aw1;rające cztery blo
~t bud~":la~e o 42 1~dnop1ę~rowych domach
1 308 h1~1e;11cznyeh !llleszkaruach. W 1923 r.
stan~ło JUZ. 2526 tmeszkań. Uważając ten
wy!11k za 1;11edostateczny, Rada miejska p<J.
wiuęła doniosłą u~hwa!ę: wybudowania w okresie :r~echlet1?-1m.. Jeszcze 25.000 małych
1;1lłeszikan. 1 zrea.J1z?w~nie ~ego planu równa~
1ą-eego st~ wztues1emu mmsta dla
100,~0? mieszkańców, zostało w oznaczooym
terminie dokonane, co więcej przekroczono
naw~t zgóry oznaczoną, liczbę, wybudowano
bowiem 28,497 mieszkań, a na następne
trzechlecie od, 1927 roku poczynając, uchwalo~o wtniesien1e rJOwy-eh 30,000.
Należy tu bliżej sprecyzować sposoby i
środki, jakimi osią,l!nięto tak wydatne rezulft
ta-ty. Przedewszystkiem miasto, prowadzt\c
Pd .l~t praktyczną politykę terenową, przei
un11e1ętne ustalenie planów strefowego UfZl\·
dzenia przedmieść, parków i ogrodów, stało
się właścicielem bardzo rozległy-eh terenów,
wynoszących 6,689 hektarów, · będĄcych do
dyspozycji .na cele budowlane. Te puste pia·
ee stanowify % całego obszaru Wiednia.
Ale i pomimo be:ipłatnego ofiarowp.nia
placów pod buctowę, nie chciano jiaj obciążać
wyeoko oprocentowanymi dłuitami hipotecz„
nymi, ~dvż w takim razie wys-okość komorneZaczynamy

nasz

Właśdwie mówić należy

75,000-1

w-ee

tródła pesymizmu. -

go

pod~ięłaby o'druu stan elionomiezny

miesźkańców.

Uinano, .ze jedynem żr6dłe1T1 do osiągnię·
cia środków musi być tu opodatkowanie czyn
szów p!'lbieranych priei właścicieli dom.ów.
W tym celu naznaiezono podatek pro.gre-sywny
w dwuch kieTunkach: raz powięhzaiący si~
w miarę wirosfo. komor,ne~o do ncirmy przed~
wojennej, a potem zależnie od wielkości wy.
najmowanego lokalu: Dla mieszkań, których
czynsz przedwojenny wynosił oo 500-2400
koron 3-4 procent, dla. płaconych do 5000
koron 6 procent, dla luksusowych w cenie od
10- 100,000 koron od 11--37 procent, poza~
tel'!l wszystkie podatki cx1 zbytku obracane
Si\ na cele budowlane.
.W zasa·d nicio różny sposób rozstrzygnię
to sprawę mieszkaniową w Niemczech. I tu

połączono ze sobą usiłow~nie społeczne z pomo~ą państwa, ~dobycie jednak funduszów
budowlanych poszło całkiem inną drqgą.
Założono Centralne Stowarzyszenie pomocy
mieszkaniowe/, które korzystając z daleko
idących prerogatyw, pośredniczy pomiędzy
rządem, samorządem i konsumentami w spra

wie wyjednywania kredytów, uzyskiwania te
renów pod budowę, opracowywania planów t
typów .mieszkaniowych, nonnalizacii zakupów i pracy. Za.zna,czyć należy, że tyoem
najwięcej pożądanym jest dom jednorodzin·
ny na własność, a szczególniej w południo·
wych N1emczech stanowi on 50 proc. ogólnej
produkcji budowlanej. W przeciwstawieniu
do akeji wiedeńskiej, grupy mieszczańskie i
robotnicze opierają swoją działalność na kre·
dylach hipotecznych, udzielanych do niedaw.
na przez instytucie społeczne, jak: kasy
oszczędl'J.ośeiowe, prywatne przędsiębiorstwa
ubeznieczeniowe i t. p. W miarę napływu
do Niemiec obcych kapitałów inwestycyjnych
BQ procent funduszów na budowy dają czyn·
niki rzqdowe. Idą więc na. ten cel corocznie
wy~na·
a•wrotne sumy, Gdy w 1924·1925
czcmo 435 milionów marek złotyeh, · już
w 19:?6~27 r. pos:lo na budowy 600 milj. mrk.,
et łącznie z funduszami. przez gminy dostar~
czonymi, wyniosło to miliard marek (prze~
sz:ło 2 milfardy naszych złotych). Nie ogra.
niczając się na tem, oznaczono dość wysoki
podatek domowo.czynszowy od właścicieli
nieruchomości. Po dojściu komornego do
100 procent wartości Drzedwojennej, wynosi
on do 40 proc~nt. W 1926 roku preybytęk
mies:i:kl'lń ?owych osiągnął rekot"dową cyfrę
200.000 .mieszkań. Przeciętna 1'rzed~ojenna
prod~kc1a nie prieikraczała 150,000 mieszkań
rocznie.
Ostatnio, Państwowa Rada Gospodarcza
niemiecka postawiła wytyczne zasady dla
akcji' budowlanej. 1) Należy pn:edewszystkiem budować mieszikania małe dla zwalczenia bezrobocia i dostarczenie całei ludności
prawidłowyrch warunków miesz!Hłlnych. 2}
Czynsze komornianq winny być jaknajrychlei
zrownatze w domach starych i. nowych,
a ustalony musi być c.:tynsz znośny ~la kon·
sumentów. 3) Nalety przyciągnąć do budo·

r.
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Więcej złego niż do-:

brego, więcej cierpienia niż rado§ci. _ Pesy~
mista a optymista. ~ Przedwczesne obawy
Ma!thusa. ~ Zwycięski optymizm.
Trzy są najważniejsze źródła, z który-eh
p~syrnizm czerpie swoje natchnienie i w któ„
_
rych znajduje oparcie:
1) świat, a przynajmniej ta część świata,
oa której my tyjemy zat'ówno pod względem
$.Wej natury kosmicznej, ja:k l pod względem
mechanicznej regularności powstał i fatnńeje
bei żadnego względu na rozwijają.ee i>ię na
nim tyeie, bez żadnego względu nawet na
utrzymanie tego .tycia, które my uwaiamy n
najbardziej wartościowe, mianowicie życia
IucYzkiego.
My robimy w ,granicach: życia ludzkiego
różnice: ~enjusz ma dla nas większą wartość
niż przeciętna jednostka, a tą znowu stawiamy wyżej nad kretyna, Prawo natury i
wsioechświata takich różnic ni.e zna, Zsyła„
jąc katastrofy, epidemje i inne kataklizmy.
niszczy tak sarno bezlitośnie życie ge:njuszll i
uosobienie cnoty, jak egzystencję zhrodnła
r1!a lub sia.leńel\. Pomijająę nawet katast?o·
fy i kataklizmy, natura nie dała wartoścfo„
wy111 Jednostkom żadnych specjalnych środ· .
ków, przy pomocy których mogłyby lepiej
zabezpiect!yć swoje życie, nie dała im także
więcej sił ,żywotnych niż jednoske przecięt·
nej. Raczej prz.edwnie. Wystarczy wymienić kilka najbardziej tra~icznych przykładów:
Mozart i Schubert musieli. w młodzieńczym
wieku zejść ze świata, a byli i ta.cy,· i który·

ifii 4'

i alność. W czasie wojny państwo Korzystało
współpracy w
terjałów wojennych,

zakresie prodtllk;cji mabudowy aeroplanów robót morskich i t. p. zwalczano w ten sp osób
chciwość prywatnych przedsiębiorców i dowy kapitał prywatny, dokładając ze spe- s~wców. Po wojnie, gdy potrzeba było lecjalnych funduszów do jego wyższego opro- czyć kraj z ran, zakres działalności spółdziel
centowania. 4) Budujący powinien posiadać ni jeszcze się rozszerzył. Według obliczeń
minimum 10-20 procent wartości nierucho- Min. Pracy od 1920 roku - 1921 istniało ich:
mości. 5) Nowe budowle mają być przez lat
7,643, a co jest charakterystyczne obejmo10 zwolnione od wszelkich pod\\tków. 6) Dą wały one zarówno zrzeszenia klerykalne, jak
żąc do oj!raniczenia kosztów budowy, należy
socjalistyczne. Stan rzeczy zmienił się zasarozcią~nąć }'ilny nadzór nad przedsiębiorca
dniczo, gdy nastąpił przewrót faszystowski.
mi i ni·e dozw(')He na podnoszenie cen. W za- Zostały wyeliminowane z ruchu spółdzielcze~ .
koiic2leniu ustawy dodano jeszcze następują~ go czynniki niewy~odne, co podcięło je!!c>" .
ee postulaty. Jednoeześnie z podnoszeniem cią~łość i siłę. W latach 1920-23 jeszcze
się komorne~o muszą być podwyższone rząd starał się podtrzymywać te kooperały·
wszystkie świadczenia i płace, przymusowa wy, które miały na celu akcję budowlaną, pozaś gospodarika budowlano - mieszkaniowa
tem oddano ią inicjatywie prvwatnej, co spomoże być wtedy tylko zniesiona, gdy za'J}ewwodowało zupełny zanik budownictwa manione będzie wszystkim warstwom społecz łych mieszkań. W 1925 roku rząd wydał roz
nym 11prawo mieszkania 11 •
porządzenie, zab.raniaiące wznoszenia budozbytkowych i wielkich mieszkań, a wziął
wli
Panuje ogólne mniemanie, że faszyzm
w swoje ręce finansowanie przedsiębiorstw
włoski wyprowadził naród włoski z chaosu i
prywatnych, o ile podejmują one budowę donędzy i uporządkował zabagnione stosunki.
robotniczycli.
mów
Jeieli cofniemy się do czasów przedwoienZ zakresu ihicjtitywy polskiej, obok: wielu
nych, chcąc dowieść, że struktura ~O'Spodar·
cza była we Włoszech tak s-ilna, że jej nawet poronionych zapoczątkowań, mamy do zanodestrukcyjne działania kataklizmu dziejowe. towania fakt doniosłego znaczenia, jakim jest
go zachwiać nie potrafiły, zatrzymać się mu- sys,t em wprowadzony do przedsięwzięcia p. n.
simy na kooperatywie, a budowlanej w sZ<:ze- „Zdobycz robotnicza". Wybudowano 20 domów o 170 mieszkaniach i 489 izbach, przygólności, jako najwybitniejszym objawie ży
wotności społeczeństwa. Równolegle ze z<lro . czem było zatrudnionych 300 robotników.
wym procesem rozwoi owym kooperacji pra- Pan.ował tu duch czystej spółdzielczości,
cy, rozwijało się odnośne prawodawstwo; samowystarczalnoś~i, bez_ żadnych pośred
czujne, ostrożne i bardzo rozumne. Przy- ników, duch pracy intensywnej (ponad osłem
godz.in), a także system oszczędnościo
znawało ono spółdzielniom, w miarę wzrastawy, dzięki któremu rohotnfoy mogli w
jących sił i z. dolności coraz szersze uprawnienia, jednocześnie nakładając na nie obo- ciągu roku zaoszczedzić 216,683 zł. przy
wyna~rodzeniu 180 zł. tygodniowo dla wywiązek utrzymania charakteru kooperacyjne.
go. W 1915 roku, a więc już po wybuchu kwalifikowanych, a dla niewykwalifikowawojny 300,000 robotników włoskich było sku· ny-eh 60 zł. Organizator całej hńprezy po•
p-ionych w 2,175 spółdzielniach. Przeprowa· trafił w cudowny niemal sposób wyzyskać
zasadnicze cechy charakteru narodowego,
dzały one niemal wszystkie inwestycje komunalne tak drogowe, jak budowlane, podejmo- ambićję rycerska.... która w przekonaniu. ie
dokonywuje wi·elkich, epokowydi rzeczy, zdo
wały się budowy koleii żelaznych z mostami
i wiaduktami na wielkich przestrzeniach, była się na maksymalny wysiłeli. Może watnych i trudnych :robót regulacyjnych. Z tą próbą pójdą inne.
poez:ątku 1914 Toku powstał w Rzymie, gdzie
!I. !I.
kooperatywy robotnicze zabudowały całe
dzielnice, Narodowy Instytut Kredytowy dla
spółdzielni, co utrwaliło i ułatwiło ich dziaz ich

Uwadze Sz. P. P. ódbiorców

prądu

1

elektrycznego

Z powoda powiększenia się ilości odbiorców, powstała koniecznosc nowego podziału miasta na rewiry Inkasowe, wskutek czego
może się zdarzyć, że za J-szy okres 1928 roku zgłoszą si~ inkasend do
Sz. P. P. odbiorców wcześniej, aniżeli po upływie jednego mleslłlca od
ostatniego inkasa.
Dyrekcja Elektrowni uprzejmie prosi Sz. P. P. odbiorców o przyjęcie powyższego do wiadomości i potwierdza, :ie taka zmiana bęchle
miała miejsce tylko w 1-szym okresie inkasowym, w następnych zaj
okresach inki;s.so odbywać się będzie tak jak dotąd nol"rnalnle.

DYREKCJA
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTRY~łłEGO
·
Sp6łkl Akcylnel.
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mi fos obszedł się jes~cze gorzej, zabijając
w nich młodość ducha, a każą<: cłał'u żyć
jeszcze długie lata,
Twierdzimy, ze celem stwon;enia świata
było żyde, życie ludzkie, jeżeli nawet nie coś
większego jetizt:ię. Pesymizm oświadcza na
to, ii ma prawo twierdzić, ie jeżeli tak jest
rzeczywiście, to mamy e-0najmniej z niedoskop
nałym tworem do czynienia, albowiem nigdzie
nie widać tych warunków, w których to tycie
mogłoby się bezpiecznie roiwijać.
Stworzone zostało morze gwiazd, nieskoń·
cienie lieznieisze, niż lud~·kMć zamieszkują.
ca iiemię, Podłu!1 najnowszych obliczeń
astronomicznych liczba gwiazd d-0 dziewiątej
wielkości włącznie wynosi 97,400, do jedena~
sŁej wielkości 700,000, do piętnastej wielko..
ścl 15,500,000, do siedemnastej wielkości
55,000,000. Ilość gwiazd osiemnastej wiel·
150,000 miljonów
na
obliezaią
kości
(150,000,000,000). Nie.~ienone i nieskoń~
~zone przestrzenie, ale według wszelkiego
prawd~podobieństwa najmniej jest takich
gwiazd, na których życie ludikie mogłoby się
rozwiJać, A być też tnQże, że po~a ziemią,
niema wogóle ani jednej ta:ki~j gwiaz,dy. Motliwe. A przypatrzmy się własnej naszej zie~/
mi, przecież i ona nie wszędzie pos1ada. wa·
run.ki, w których ż~ie ludzkie mogłoby się
Olbr.tymie pasma nie nadają się
rQzwijać.
do zamiesikiwania, a - pesymiści tak twjer~
dzĄ przynajmniej ~ możliwości wyżywienia
··
są na całej ziemi bardzo ska~pe.
2) Ale i życie sall,lo nie iest vrzewatnie

takie, by istocie dawało radość i zadowole- faktów. Byłoby dzieciństwem clicieć odni6nie. Naturalne, pierwotne skłonności czło wić mu tych faktycznych podstaw. Z nicli
wieka każą mu szukae zadowolenia, rad·ośoi, pesymista wyprowadza tylko ten jeden wniorozrywki i rozkoszy. Tymczasem życie przy- sek, że suma i rozmiary zła są w życiu znacznosi więcej bol~ści, zgryzot, nieprzyjemności, nie większe niż suma i rozmiary dobra i szczę
ścia. Taki pogląd jest w wielu wypadkach
pTZeciwieństw albo tę obojętność na wszystko, którą nazywamy nudą. Weźmy do tego tylko wyrazem indywidualnego u~osobienia
fatalne warunki społeczne, w jakich człowie i nastroju, a jaJko taki nie daje się zbić ani
kowi ;i;yć przychodzi wraz z najp-rzykrzeiszym obalić, tak samo i ak nieda się to zrobić z in•
ich objawem, mianowicie nędzą, w której wię nyroi objawami istniejących i silnie zakorze_
nionych w duszy uczuć.
kszość ludzi żyć musi pomimo szczerej chęci
Tak samo jak bezcelowem jest przdiony·
do pracy i zdolności do pracy, a dojdziemy
do wniosku, że pesymizm ma dostateczną wanie i nawracanie pesymisty uczuciowego,
tak samo bezcelowem jest przekonywanie
ilość powodów do narzekań na samo życie,
jako taJkie i na warunki, w jakich się roz· uczuciowego optymiSty. Wie co to jest cierpienie i nieszczęście, często sam doświadczył
wija.
3) Wkońeu wymienić na.Jety jeszcze ludz- ich na własnej skórze w stopniu silniejszym,
ką złość, jako źródło pesymizmu. Nawet pe- niż ktokolwiek inny. Ale ponieważ niezdolsymista m.usi przyznać i przyznaje, że dobroć ny jest obserwować życia ze strony negatywi szlachetność jest cechą każdego prawie nej. dusza jego widzi tylko dobre strony w
życiu i świecie, nad złemi przechodzi do poczłówieka i tylko nieliczne wyjątki są po·
dziennego.
rządku
zbawione tych cnót. Jednakże, biorąc rzecz
Pesymista tem się jednali zasadniczo ró:ż
ogólnie i oceniaiąc całokształt ludzkiej d:iiałalności, stwierdzić trzeba, że cnoty te J!rają ni od optymisty, że nigdy nie jest bezkryw niej tylko podrzędną rolę. W decydują. tyczny. ·zawsze stara się swój pesymistyczny
eych momentach przeprowadzają swoją wolę pogląd uzasadnić, stara się dowieść, że niema
bez żadnych skrupułów jednostki, wyzbyte rozsądnego stosut11ku pomiędzy radoś..::ią a
wszelkich zas·ad etycznych ł krępowane naj- cierpieniem, że stwórca, stawiając sobie zycie
wyżej obawą przed skutkami p11awnymi swej · za cel stworzenia świata. chybił i świat uczy·
nił najmniej przygotowanym do służenia tadzfałalno·śd. 1 jako największy zarzut pod
adresem stwórcy świata wysuwa pesymista kiemu celowi. Czy jednak motywy je~o ma·
ją wartość dowo·d ów?
tę okoliczność, że szczęście, sława, a nawet
Mówimy, że nie, poniewaz są c-'.>najmn~ej
neczywista wielka zasługa historyczna mogq
a przytem sprzeczne i niem;:ijednostronne,
działaniu.
nieetycznefn
w
mieć -swoje źródło
żliwe jest przeprowadzenie w stosunku do
* *" *
Takie stanowisko zajmuje pesymizm. nich ścisłego dowodu prawdy. Jest przecież
Jak widać · stanowisko to zawiera w sprzecznością, gdy pesymista zarzuca stwórsobie .mieszaninę opinji, wyrazów uczucia i cy, że nienależycie wykonał zadanie, jakie
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l=~ozwydrzenie

sportowe
w Ameryee

W. Stanach Zjednoczonych Ameryki pół
nocne1 całe społeczeństwo od Prezydenta
Stanów aż do ·czarnego pucybuta widzi uosobi~nie swoich "ideałów w zawodowych ' sportowcach. Odnosi się to szczególnie do głoś
nych przedstawicieli dwuch narodowych gier
sportowych: baseball'u i football'u.
Dwaj :dekoronowani królowie baseb~llu
zaprzątają swojemi osobami w czasie· głów
nego sezonu całą uwagę narodl,l . amerykań- ·
skiego. Działy redakcyjne wszystkich gazet
zajęte są w większej 'części przez sprawozdania sportowe i to- do tego stopnia, ż~ nawet
sensacyjne zbrodnie spychąne są w tym cza;
ti_e n~. d~ls.z~ stron.nice. Na końcowe rozgryw
k1 wy1ezdza burmistrz New-Yorku do Pittsburga a olbrzymi · Zeppelin, „ZR III", który ·
przeleciał ocean i, jako ;,Los Angelos", włą.- .
czony został do amerykańskiej wojskowej flo
ty powietrznej . szybuje z najwyższego rozkazu nad olbrzymim stad~onem, zapełnionym
po brzegi 80 tysięcznym tłu.mem ·widzów,· w
którym nie· brak kobiet...
Pensje . graczy baseballo\vych są kilkakrotnie wyzsze od poborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i niejednej jeszcze Rzeq;ypospolitej europejskiej. Pensja · dobrego
gra~za wynosi 30 tysięcy dolarów rocznie i
zwrot wszelkich absolutnie wydatków i kosz
tów. Oprócz tego niezliczone podarki: samochody, · ekwipunek sportowy, zaka'zl:l.ne ·na
poje· ~lkoholowe i... bihlje. Gwiazdy filmowe bledną z ·zazdrości woł:Jec tych powodzeń .
k~Jegów z drugiego wydziału :
· Entuż:jazm · zimnego i zrównoważonego
i\:!ńerykaniiia. wybucha na meczu baseballoW'ylil w sposób tak gwałtow·ny · i wulkaniczny,·

Pomimo to towarzystwa ubezpieczeniowe
w S~anach ·Zjednoczonych zaklasyfikowały
football do kateg.orji gier bezpiecznych i stosują niskie sta.w ki ubezpieczeniowe. W roku ·ubiegłym zreformowano także reguły gry.
aby ·zmniejszyć liczb.ę .w ypadków śmiertel
nych. Jaki był tego skutek widzieliśmy z cyfry .ty.eh wypadków w roku 1927.

nach .Zj~dnoczonych o kandydaturz:e imci paNieje<Ien musi się za.pytać, jak pogodzić
na Babe Ruth, oficjalnego króla bas~ballu,, na to zamiłowanie do tych niebezpiecznyc·h wistanowisko Prezydenta Stanów? Czy· moż dowi'Sk z .gwałtownymi ·protestami przeciwko
na się dziwić, *e każdy z 'tych, graczy ubez- w:zą,dza.niu w Stanach. Zjednoczonych .walk
pieczony jest na sumy, sięgające ·s etek tysię byków? · Bożyszcze Stanów, -Charles Li.ndcy dolarów i że każdy prawie z nich otrzy- bergh, ten sam, który przeleciał ocean. a
muje od przedsiębiorcy .-lekarza do swej wy- świeżo z W ~szyngtonu bez lądowania dolełączn~j dy~pozycji, tak jak ktoś trz)rma sodał do Meksyku, nar~ził się na gwałtowne
bie np. kamerdynera Iub lokaja?
ataki zato tylko, że był obecny w Meksyku
Znośniej trochę przedstawiają się pod tym
na walce byków i że śmiał wyrazić się publiwzględem sprawy w footballu". Tu kult dla
cznie, iż bardzo mu się podobał ten ludowy
poszczągólny_cµ · . gra1;zy jes~ nieco mniejszy,
sport hiszpańskich narodów. Czy zabicie
chociaż liczba zwolenników i fanatyków tebyka jest większą · zbrodnią .. od urządzania
go sportu jest taka sa.ma. T.u taj te~ ~awodo gier, ~pr~ któr.ych ludziom grozi utrata ży.
. ?
we ·-traktowanie sportu nie posiada · ŁJkieg-0 cra.
znaczenia jak przy bas·eballu. · Cały sezon.
~port jest tutaj przedews~ystkiem intereogranicza się bowiem dla czołowych drużyn
sem. Tutaj więcej tifa gdziekolwiek indziej.
najwyżej do .trzech miesięcy w· roku: pod koniec lata i w jesieni. ·KU:lminacyjnym pun~ Gdy więc tłu:m · żąda footballu, gdy nile motem. są spotkania poniię_dzy armją a fl.atą, i po _ żna wyqudować dość wielkiego stadjonu, któ
ryby pomieścił wsz)rstkkh garnących si·ę na.
między uniwersytetami Yale i Pr~ncetown.
· baseballowy, gdy całe pielgrzymki
mecz
e kończy się bez se~
żadne z tych .spotkań ni_
z Kalifornii do New-Yorku, aby
prz.yteż.dżają
obrażeń,
sacji w postaci wypadków ciężkich
odniesionych przez graqy a nawet w. po_sta:.. być - świadkami jakiegoś ciekawego meczu,
trze Ba to wziąć pod ·uwagę i trzeba te pragci wypadków śmierci. _
zai.pokoić; . Przecież ·to jest najpewnie~a
Według statystyki · „New-Y ork Times" w
inte.r es. A ponieważ Amerykaninowi
niejszy
smierć
poniosło
graczy
roku 1927 Ił tylko" 17
ńie wystarczy spokojna, i,n teligentna gra eu-.
po-dczas wykonywania swego zaw:odu a 100
- daje mu się taką, jakiej żąda:
innych odniosło tak poważne obrażenia, ż-e ropejczyków
·
·
brutalną.
musieli się poddać k1lnicznemu leczeni il . . Re:.
.
kor.d'O\ve cyfry· w lej dziedzinie wy,k~zał rok
: Pierwotne instynkty - zachowane zostały
1925, w którym ~o roku 20 , graczy poniosło w masach i domagają się sensacji.
śmierć na boisku. W roku 1926 natomiast
aź 200- ·g·raczy ~odniosło · dęzkie obrażenia, po· {New-York).
H. U.
wodu.jące w większości ·wypadków kalectwo.
Przeciętny . wiek graczy, zabitych w ·czasie
zawodów footbalowyćh wyliczony został na
lat.19, na.jmłodsza ofiara liciyła .sobie zależe napróżno szukalibyśmy przykładów \vśród
'
.
.
15 lat: Ten młodziutki '. chłopaczek · zad.:Vie
najbardziej południowych, najbardziej gorą
sługuje jeszcze dlatego na uwagę, ze • kiJka
cy~h i najbardziej wybuchowych nar-odów.
Za~łady na rezultat gry są zasadniczo zaka- . dni przed swoją śmiercią na zielonej murawie.
zane, ai,e· pC1kątnych bookmakerów nie brak. boiska, udekorowany został medalem ratunObr-oty dochodz-ą ·do kilkunastu miljonów do- kowym za wyratowanie dwuch kobiet toną
cych wśród szczególnie niebezpiecznych walarów na jednym meczu.
.
·'Ale kwitnie także: i handel lud im i, han• runków.
Przyi;:zyną · wypadków ·ś1niertelnych jest
del_ żywym· towarei;n w · związku z tym spor,~PRAWDY."?
tem. Bogacze trzymają sobie zespoły base:. najczę'ścięj złamanie' kręgosłupa. Wstnąśnie
ballowe,. tak jak się trzyma konie wyścigo nie mózgu, zwichnięcte łopatki, złamanie O•
we, albo . psy rasowe. I zdarza się bardzo bojczyka lub żeber uważane jest za lekki wy
padek~·
często, że taki właściciel teamu baseballowego, albo jak się to tutaj ,,kulturalnie" nazywa: - „mecenas" - albo .„protektor:", sprze
daje .jednego lu.b·dwuch graczy z utrzymywanej ·przez siebie drużyny, ponieważ ma zarniar albo nabyć jaką~ nowoodkrytą gwiazdę,
lt;b też poprostu znala?:ł się w . tarapatach pie
mężµ.ych. Bardzo często · w. drodze takiej
w sprawach wydawniczych, propabiur. instytucyj oraz osób wszelkich
traoz.a kcji całe .teamy ~mieniają swoich wła
gandy i reklamy - - profesyj.
ścicieli, a przytem sami gracze ostatni się o
oraz prenumeraty pism
Wycinki z wiadomościami
tern qowiadują i to najczęściej z gazet. Ce(gazet I czasopism) kr1Jjowych I zagraz gazet i czasopism, krajowych I zagra1'\Y · są oczy.wiście zależne od -rodzaju „towaniemych po cenach abonanientowych.
niczn. o wszelkich sprawach i osobac;h.
ru"· i przekrac~ją niekiedy ·miljon dolarów.
S PE C J :I\ L N -o Ś Ć
Trochę derpliwości a doczekamy się regul~rr_ięj _ giełd~ ·na gr?CZ( baseballowych i no:.INFORMACJI PRASOWEJ POLSKIEJ w Warszawie, Bracka 5, tel. 241-53
. ,·
t.owań, . publtkowaD,ych w pra~ie.
KORESPONDENCI WE WSZYSTKICH STOLICRCH Zf\CiRflNICJ\
. Czy w tych w:aruµkach można się dziwić, _
te najzupełniej poważnie mówi się w Sta-
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Co ·. ·zrobiłeś

.dl<J- rozpowszechnienia
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:Listy do „Prawdy"

Teorja a praktyka
W dzienniku Komisarjatu

M

s,~~ie . postawił, miano~c1e zadanie ~tworze

•,

cia wywarły na nim silniejsze wra~enie, al~
nia} z_abezpiecz-eµia ciągłości życia, jeśli ten nie jest w stanie ocenić po jakiej stronie były
plusy, a po jakiej minusy, ·czy ·po: stronie r~
s~m. P.esymista odmawia .Przytem życiu wszelkiej wartości. Nie warto go więc w takim ra- dości, czy der.pienia, . o ile te ·przeżycia wy:
raźnie i całkowicie ' nie leżały pb jednej .,lub
zi~ utrzymywać i , wszystko : jęst w porządku.
...Ale niema także racji . i wtedy,. gdy zbyt po drugiej stronie. A takich jeśt ·mato stósunkowo. Przeważnie każde przeżycie ·zaha-.
skąpo ocema . wartość i wydajność źródeł
cza o je.dną i drugą stronę. Konsttuowanie
utrzy~ania życia. .Jeden z największych p~
:.iy~istów, UC:ZPJ?.Y angielski Malthus, ducho-· jakiegoś bilansu pod tym względem jest p·o za
Wf).y i ekonomista, przed 120...laty głosił teorję ludzką możiiwbścią, wszelkie wię'c twierdzeo wyczerpaniu się środków żywności. We- nia muszą być zakwalifikowane jako' wyrazy
·
indywidualnego nastroju ltib uczucia.
cJług tej teorji. cyfra zaludnienia rośnie znaczPodobnie ma się rzecz z tezą, ' że. zł~ść
nie szybciej niż cyfra produkcji środków żyw
ludzka jest silniej reprezentowana niż donościpwych. Dzisiaj widzimy, że teorje Malbroć. I futaj każda próba przeprowadzenia
thusą były nierealne. żyje dzisiaj na świecie
o mil jard i dziewięćset mil jonów ludzi więcej, rachunku bilansowego natrafić mu.si na przeszkody takie same, a może nawet większe niż
niż powinnoby żyć według . obliczeń Malthusa,
a jakoś .b raku żyw.ności nie odczuwamy. We- powiżej. Od biedy możnaby zaledviie orzec,
czy jakieś jedno życie wypełnione było bardług zaś najnowszych. badań geografów, biochemików i socjologów, przy jako tako roz- dziej czynanii nieetycznymi, albo ·etycznymi.
To jednak niczego nie dowodzi, gdyż tak łat
sądnej polityce produkcji i kolonizacji, żyć
wo nie kompensuje się dobrych uczynków,
może na ziemi jeszcze kilka razy więcej ludzi niż obecnie. Prędzej zabraknie miejsca uczynkami złymi. A jeżeli już chcielibyśmy
na . mieszkania dla taki-ej ilości. Lecz o tem mierzyć i kompensować, ~o musimy wychoMalthus ani jego uczniowie nie myśleli na- dzić przytem zgoła z innych założeń. niż
wet. I to także jest urojona troska, gdyż z prostych arytmetycznych. Nie możemy pOdzisiaj sprawa · pod tym. względem przedsta- prosfo każdemu dobremu· uczynkowi · przeciwwia się w ten sposób, że cała ludność ~uli stawiać uczynek zły, leci musielibyśmy w
ziemskiej ustawiona człowiek obok człowieka, uażdym poszczególilym wypadku ba.dać, czy
czasem jeden .dobry ucz)rnek nie ' miazał ~
~~sciłaby się doskonale na powierzchni jed
łego szeregu złych, muąielfbyśmy zastanowić
· ·
Qego jeziora bodeńs~iego.
się jaką masę przec_iętnych złych ucz}rnków
Więcej jest cierpienia niż radości, ilośdo
wo i jakościowo więcej. Tak mówi pesymi- ludzkich zmazać i naprawić może jeden dosta i tak rzeczywiście to odczuwa, ale udo- bry genjusz. Jedna . j~dyna · postać Chrystusa
z Nazareth, ileż io p.od~óśd:: i złości ludzkiej
wodnić tego nie potrafi, bo pod tym wzglę
dem nawet dwa identyczne przeżycia mogą zmazać i odkupić potrafiła! .:.'
Mylą się pesymiści także i wtedy, gdy
być różne. Człowiek może . odczuwać, odpowiedni<>· do swego usposobienia, jakie przeży- przyipisują historycznie produkcyjną rolę

pierwiastkowi zła, czyli inaczej, gdy przypisUic\. jednostkom, kierującym się w czynach
swoich pobudkami złemf'~ jeśli . tylko posiarolę twórczą.
dą.ią · odpowiednią . władzę Musimy chyba uznać, że jeśli człowiek potrafił ·· z bie~iem . czasu stworzyć · instytucję rodziny i wyjść ze zwierzę~ej .egzystencji w hor
dach, to musiała bezustannie działać w tym
kierunku jakaś etyczna wola. Taka sama
wola etyczna musiała działać, jeśli człowiek
w pewnem- stadium rozwojowem odszedł od
form niewolnictwa i ta sama wola sprawiła,
że wszystkie próby przywrócenia niewolnictwa, chociażby były podejmowane nawet
przez dzierżycieli największej władzy, speł
zły na Oiczem. Nie . można także twierdzić chociażby się tak może niekiedy zdawało że tą, co osiągnięte zost'ało przy pomocy siły,
otrzymywało w rezultacie sankcję etyczną i
odtąd poczęło już uchodzić z.a dobre i zwycię
stwo s:woje mogło już uzasadniać dobrymi
motywami, bo w tych ruchach zawarte były
rzeczywiście etyczne pobudki i tylko dzięki
temu · odniosły one zwycięstwo.
· Optymizm etyczny może z · dumą powoły
wać się na tego rodzaju dowody historyczne,
Więcej . nawet, : może znaleźć poparcie dla
swych przekonań. jeszcze i w tem, że ponad
wszelką · wątpliwo'ść istnieje ścisły związek po
między etyczną: działalnością, a szczęściem.
W pra~ uczonego, w d.zi~łach jrlysty, w k-on
templaC)i duszy religijnej, tkwi maiksymum
pierwiastów etycznych, · a j.ednocześni~ pąi-:
większa- .gwarancja szczęścia. W teip .~,,.
zku pomiędzy pracą, a szczęściem naj:J>eWniei:
może człowiek znaleźć równowagę i otuchę,
zachwianą osobistemi przejściami i przeżyDr. B. A.
ciami.

st.
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Ko·

dla utnymaa:ia w mieście la.du, por.z~dku pabli.cmego
i zaibezpiecze.nia jego uli.com należytego WJ'ei.&a zewnętrznego, za.rządu.

w

poronmieała

z magistratem

st. m. Wa.rnawy, co nutępctje:

1. W ~ie st. m. Wanzawy rukaza:je &i4, poza słupami reklamowemi i miejscami, ap~jalnie przez
magistrat na ten cel przema.czonemi. nalepiaaia
wszelikiego rodzaju afiszów, ogłoszeń, publikacyj itp.;
publikacje umiesz.czooe na murach, parka.nach, ełu
pach telefonicz.nych, tramwajowyob., koodensatora.ch
i t. •P• podlegają natychmiastowemu usuni~iu. a winni pogwał<:enia niniejsugo, oru: właściciele ~
na których publikacje, niezgodne :s J>OW1ŻSMmi zo.
staną ujawnione, będ4 poauanf do odpowiedzbdności

.

-

'

kamej.

2. ·Rozipor~e.nie a.iniejsu wchodzj, w moc pa- ,
wna. . .z dniem podainia go dio wiadomości pabnczneq "'
·
Dzienniku KomiMtjatu Rządu.
3. Na<łzór nad ściałem przestnegaaiem.
szego należy do Mga.nów ·policji pamtwowej.

Diitmf-

Doprawdy trudno zrozumieć, dlQCZfl'go
domu, na którym ktoś bez ;ego 1
woli i wiedzy, najcu:ściej ukradkiem. nalepi J
alisz, ma być pociągany do odpowiedzi.abto- '
śct-· przecież korzyści żadnych mu to nU!
przynosi, raczej przeciwnie. Należałoby więc
oczekiwać, że karą powini.en. być zagrożony;
wyłącznie sprawca, a policja otrzyma ~cjal
ne pouczenie · co do na;energicziriejszego ści
;
gania takich sprawców.
. A co do tych sprawców, to rzecz przed,..':
stawia się zgoła zagadkowo. Byłoby wiel~ 1
interesującem dowiedzieć się, kto i z czy;ego
polecenia nalepia z jakiemś widocznem upodobaniem na murach domów olbrzymie nieraz „Obwieszczenia" tego samego Komisarjatu Rządu ·na m. Warszawę, który -cytowane
powyżej rozporządzenia wydal. Bo przecillż
w rozporządzeniu tem nie przewidu;e się żad
nych wyjątków.
Oprócz „Obwieszczeń" Komisariatu Rzą
du na murach domów pojawiaią się najczę
ście i jesz~ze publikacje Izby Skarbowej i Ma·
gistratu.
Co ma wobec tego robić biedny właściciel
takiej przez wymienione władze otapetowanej posesji. Jeśli obwieszczenia pozostawi na
muru lub parkanie, gro~ mu w myśl przytoczonego rozporządzenia kara, jeśli będzie
usiłował usunąć je, naraża się na jeszcze dot·
rozporządzeń
kliwszq karę za usuwanie
właśc~ciel

I.,.!bę!::ła'!.y!i! ·!!~ p!dn~ E I

we

Rządu nam.

Warszawę z dnia 4 grudnia 1923 r. Nr.
ukazało się następujące rozporZądzenie
misarza Rządu:

władz.
Zbliża się

okres wyborczy, Tapetowanie
murów i parkanów zacznie się na największą
skalę. Już teraz mówi się, że alisze przedwyborcze podle.gają ochronie i za zrywanie ich
i niszczenie grozi kara.
- Byłoby przeto bardzo pożądanem, aby Ko
misar;at Rządu jaknajrychlej opublikował
jakiś komentarz do rozporządzenia z dnia 4
gr.udnia 1923, albo też wogóle unieważnił je,
pozostawiając właścicielowi · posesji obronę
swego prawa własności.
Sądzę, że jest to sprawa, którą powinn)
się zająć stowarzyszenia właścicieli nierucho·
mości. _

(Warszawa)

J. M.

······••&••···············
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- Jakżeż tam, mfoda mężateczko, ciągl~
jeszcze szczęśliwa w małżeństwie?
- O, tak - mój mąż, proszę pana, jest
doprawdy mężem wzorowym - wieczorem
nigdy nie zostawia mnie samej, zawsze zostaje ze mną.
- Tak, tak - poznaję kochanego Bolcia,
on ·nigdy nie gonił za przyjemnościami.

* *

*

*

*

Powiedz mi kochanie, czy nigdy nie
kochałaś przede mną żadnego mężczyzny?
- Wierz mi Jurku! - nigdy! Byli męż
czyźni, którzy mi się podobali z różnych
jeden dlatego, że był ładny lub
względÓJP miał piękny wygląd, inny dlatego, że był mą
dry, byli jeszcze i tacy, których inteligenciq
i dowcipem się zachwycałam - ale gdy chodzi o ciebie, to jest to tylko miłość„.
-

•

· Sascha Guitry, znany komedjopisarz Iran
citski opowiada: Niedawno, idąc ulicą, widUl
przed sobą człowieka, który na każdym rogu
~walnia kroki{ j wyciąga to prawą, to lewą
rijkę. Zaintrygowany, podchodzę do niego i
pytam, co to ma znaczyć. Odpowiada mi:
Niedawno jeszcze temu miałem samochód to .w szystko, co mi po nim pozostałe.

/

Nr. 4
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sta:ryeh pantofli
- Nie chcesz mię zrozumieć - tłumaczy}
bratu młodszy Oczapowski - nie chcesz z&o
dzić się z tem, że babcia tak jest oddan~ pa~
mięci nieboszczyka, iż nie zniosłaby rzucenia
na nią najlżejszego cienia. To już jest kult!
Poprostu kult!
- Jaktol więc w ilni~ kultu odmawia wy„
pełnienia jego woli? Di,i{ldek życzył sobie,
żeby książka wyszła bezzwłocznie. Przez
odkładanie rzecz traci na wartości. l(to inny wejdzie na te same szlaki, zdystansuje
dziadka w jego odkryciach. Ech, co tu gadać. N~kt nie ma prawa zmieniać woli nieboszczyka. Takich rzeczy robić nie wolno
:. to się nie stanie!
-

Mówisz, jak

gdybyś miał władzę

zmie-

nić cokolwiek. A tymczasem babcia trzyma
rękopi$ w biurku,. pod kluczem, i raczej zni-

szczy go, niżeli teraz wyda.
Starszy Oczapowski spojrzał na Jacka ze

Oezaipowsey przyśpieszali kroku.
- Głupstwo było iś<; bez kaloszy i parasola - mTUkn2\ł Włodzimierz - nQgi mi kom
pletnie pr~.emokły. Doziębię się do reszty.

W mieszkaniu babki zastali tylko

służą-

cą.

- Pani starsza gdzieś wyszła - mówiła
z.a.aferowap.a - a tu t;!.ki deszcz. Panowie
.zaczekają, pewno panią starszą odwiezie kto
dorożiką w tę pogodę.
..- Włodzimi·erz zaniósł się pnykrym ka~
szlem.
- ·zaziębiłeś się - zatirQszczył się brat.
- Obuwie mi P'rzemokło najzupełniej.
Czekajże - rzekł Jacek
zdjąć buty. Widziałem tu jakieś

musisz
stare pan.
tofle. Ni:ech:be Tekla przyniesie, proszę, z
dawnego p.o·kojt.t pą.na ciepłe panto.fle. Są
tam, są, taki.e w kratkę.
-

Ja nie wiem, co pani starsza„. - za- Pani mi nie daje nic
ruszać w pokoju„.
-

wahała się służąca

zgrozą.

-

Obmierzły_ deszcz zimowy przeni.kał i zię
do koś.ci. Stopy zatapiały się w 1epkiem

Zniszczy gol .
A żebyś wiedział. Sama mi to powie.:

d'Ziała.

Nie, to sięga obłędu. Nie, Jac:ku, to
Pzieł-0 tylu lat, takiej pracy!
Nie opowiadajże mi tµtaj o kulcie. Najcięż~
szy wróg nie ośmieliłby się tego zniszczyć!
- Babci idzie tylko o przedmowę, a przed
mowa zaimuje trzy czwarte pierwszego t?·
mu i bez niej książka jesf nie do wydania.,
Tymczasem w tej przedmowie dziadek wytacza najcięższe działa przeciw większości
Najznakomitsze
kolegów - przyrodników.
powagi świata uczonego równa wprost z ziemią. Pomyśl, co za burza, c-0 za huragan w
razie opublikowania czegoś podobnego! Pamięć nieboszczyka byłaby roztargana na
wszystkie strony. Na to babcia nie może się
zdecydować. Woli • zniszczyć manuskrypt,
niżeli rzucić imię zmadego na pastwę opinji.
-

niemożliwe.

- Ku jego największej chwale! - uniósł
starszy brat. Ku chwale nauki, której on
złożył życie w ofierze! I ty, Jacku, i ty da-

się

łeś się zasugestjo110wać?

Rozmowę braci przerwało wejście w ludną ulicę pełną wrzawy, dzwonków tramwajowych i zgiełku dysonansowych sygnałów.

--
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:BAJ~A POI:ITVCZfiA.

(drukowana
.

„Joumal de Geneve" 31 1!,ruwdnia
1927 roku)

napisała księżna

Bibesco.

. Bezsenną była ta pierwsza noc, którą spę
w maju 1917 roku. Odnazlam w Szwa;carji spokói i wolność, nie
danem mi jednak było zaznać rozkoszy ogólnego rozbrojenia, które przynosi noc: nie mogłam usnąc. Przybyłyśmy z okupowanych
terytorjów Rumunji: trzy francuskie ·siostry
i ja.
mifosierdzia Wincentego a Paulo Miałyśmy za sobą osiem tygodni niewoli, po
siedmiu miesiącach służby szpitalne;, przeiywszy sto pięćdziesiąt dni w mieście bom„
bardowanem, które popadło nareszcie w rę
ce nieprzyjaciela.
Pozbawione wszelkich wieści, krom tych,
których dostarczał najeźdźca, a którym nie
wierzyłyśmy z zasady, teraz dopiero dowiedziałyśmy się o wybuchu rewolucji w Rosji.
Dla nas, ta rewolucja wybuchnęła w dniu,
w którym dotarłyśmy do Szwajcarji„. Jakie
mogłam zasnąć„. Widziałyśmy wojnę w całej okropności, wojnę prowadzoną bez środ.
ków, przez mały krai, Widziałyśmy zwy, cięstwo nad nim potężnego państwa i zmie1·zylyśm,y zbliska bezmiar słabości i nicość
dziłam w Genewie

- A cóż znowu!
obuwie musi zmienić,

Człowiek zaziębiony,
czyż

nie?

Tekla przyniosła pantofle.
Bracia osuszali się zwolna przy piecu, w
milczeniu przeglądając dzienniki. Po pewnym czasie zrobił się ruch w przedpokoju.
Służąca wetknęła głowę we drzwi:
- Pani sta:rsza wróciła - zawiadomiła.
Staruszka weszła po chwili, mrużąc krótkowzroczne oczy.
- Co ja słyszę, obaj jesteście? Włodzio
przyjechał? Siadajcież chłopcy, siadajcie,
jakże się cieszę, mój WłodziuJ
Starszy Oczapowski postanowił odrazu
poruszyć sprawę rękopisu. Mówił swobodnie, jakby nie znał stanowiska babci.
- Babcia ma ten rękopis u siebie. Wolą
nieboszczyka było nieopóźnianie wydawnictwa. Musimy zabrać się do tego natychmiast, prawda?
Staruszka zesztywniała.
- Otóż ja - wycedziła -· nie zgodzę się
na wydanie tej książki.
Włodzimierz pohamował gniew.
~ Wbrew formalnej woli nieboszczyka?

Ja.„ lepiej wiem, co jego pamięci naNie życzę sobie oddawać jego imienia
na pastwę złych języków. Niech spoczywa
w spokoju. Raczej zniszczę, r~zumies.z? Raczej zniszczę rękopis, aniżeli„.
-

leżne.

Wtem spojrzenie starus,zki padło na sto-

py Oczapowskieg9 1 zdobne w ciepłe, kratkowane pantofle. Pochyliła się, nie wierząc
oczom.
- Co.„ co to takiego?
Młodzi ludzie patrzyli na nią pytająco, zaskoczeni.
- Jakie„. jakie ty wfożył·eś pantofle, Wło
dziu? Jak ty śmiałeś.„ te pantofle?
Staruszka hełkotała z nadmiaru zgrozy .
- Przemokłem strasznie, babciu, kaszlę
- usprawiedliwiał się Włodzimierz. - Pozwoliłem sobie.„
Przerwał

mu krzyk staruszki.
__:_Jak śmiałeś! Precz mi z oczu! Pantofle
Edwarda! , Boże miłosi,erny! Pantofle Edwarda!
Babcia szlochała spazmatycznie, sza'l"piąc
zidezorjentowanego młodzieńca za ubranie.
- Ależ babciu! Rękopis
szczyć, a o głupie pantofle„.

- Precz! Jak się wyrażasz! Precz mi z
oczu! Oto! Oto cześć. dla pamięci zmarłe
go! Oto! - zaniosła się płaczem. - Najdroz
szej pamią"tki nie uszanować! Bez serca! bez
serca! Pantofle mojego Edwa~da„. Pantofle.„ Pantofle„.

T. Brud:iewski.

KONGRES SZTUKI LUDOWEJ.
W końcu października 1928 r. odbędzie się w Pra.
dze międzynarodowy kongres sztuki ludowej, zorganizowany z inicjatywy międzynarodowego komitetu
współpracy intelektualnej przy Lidze Narodów. Zadaniem kongresu jest naukowe opracowanie poszczególnych zagadnień sztuki ludowej i jej terytorjalnych
przejawów przez poznanie sztuki ludowej w różnych
krajach i międzynarodową wymianę myśli w tej dziedzinie,

Cóż było
zatamowała nam drogę.
robić?
Pożerana niepokojem, czułam, jak mnie
ścigają w zacisznym pokoiku genewskim
wszystkie glosy wojny. Rozdrażniona nocą„
zapaliłam światło, zapragnęłam czytać, modlić się„. Ciemny motyl z gatunku tych, któ-

re nocą Pwijają się około krzaków bzu, rzucił
się ku, mojej lampie„. Szmer, który czynił,
u,derzając nieustannie glówkq, skrzydłami
i calem ciałkiem o żarówkę, rozbudził mnie
do reszty. Już nie wojna przeszkadzała mi
spać, ale ten oszalały motyl... Przyglądałam
się jego walce, szukał zgonu z tak namięt

z lakiem bohaterstwem, że
w nim duszą ludzką.
O jakiej to tajemnej godzinie opuścił cienistą, wilgotną od rosy, ustroń swoją?
A jaki to instynkt pędził te [t,J.dy, które
jak on, rwały się ku śmierci? Czy rzucając
się w ogień, istotnie pragnęły ognia?
Ja. sama, cóż w słabości swojej myślałam
o wojnie, odkąd myśl poczęła się we mnie?
W dzieciństwie wydaW<l.la mi się piękną,
gdy dorastałam potrzebną. Gdym miała lat
dwadzieścia, mniemałam, że jest nieuniknioną. Zawsze przeczuw<Zlam, że nadejdzie„.
nadeszła. Teraz wiedziałam, ie jest ohydną,
a sądziłam, ;że będzie wieczną.
Mózg kształcący się, przebiega cykl urobionych pojęć, poczynając od najpierwotniejszych, tak jak płód , ludzki odtwarza cykl
form zwierzt;cych. To też myśl moja powtówysiłku.
rz)lla slr.iżalczó wsl-ystko, co ludzkość ·doTak to, uświadomione o wszystkiem, có tychczas przemyślała o wojnie.
wojna przynieść mogla zwycięscom i zwycięii
Pragnęłam wierzyć inaczej, nie mogłam
ionym, wyzbyte złudzeń, lecz nie wyzbyte. jednak. · Jako kobieta, czyż mogłam wyobra·
miłosierdzia, usiłowałyśmy przedrzec stę zn<i zić sobie syna, brata, naród, który odrzucilby
wu do linii bojowej. Którędy? Przez Szwe- wojnę? Nie. A mężczyzną będąc, czy by.
cję i Rosję, objeżdżając okólnie najdłuższą łabym posłuszną wezwaniu? ·Tak. · A więc
drogą, jak to czyniono wówczas. Ale oto re„
nie c/lcąc wojny, byłabym jednak wzięła w
nym

uporem,

skłonna byłam widzieć

__
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udział. Czułam się tak zagarnięta wojjak ten biedny motyl, którego zagarnęło
światło lampy.
Porzucił cichy ogród, wonną ciszę, niesiony całą silą skrzyde/gk ciemnych, jak strzę
py mroku. Zapewne był w zgodzie z sumieniem swojem! Czyż nie czynił tego samego,
co przed nim czyniły wszystkie ćmy? Pędził,
by zgorzeć w ogniu, obojętny na niebezpieczeństwo, pijany chęcią ofiary, uległy pocią
gowi silniejszemu nad śmierć. Stare baśnie
powtarzają dzieje jego: apologję jego oclnaidujemy we wszystkich literaturach. Stara,
jak świat jest wzruszająca namiętność ćmy
do ognia, namiętność, która znaczy: ginąć za
umiłowanie swoje.
Ale w tern miejscu rozmyślania mego,
uczciwość nakazała mi ie przerwać. Moja
ćma nie zginęła. Odbyła wakrqg mej lampy
swój pogrzebowy i frenetyczny tan,· rzuciła
palenisko, by
się tysiące razy w gorejące
spłonąć w niem.„ ale bez skutku.
Blady poranek zastał iq na firance u okna,
drżącą jeszcze z wysiłku zbytecznego bohaterstwa, ale niepozbawioną ani jednego skrzydełka, ani iednej nóżki.
I blask dni<r wsączył promień w duszę

niej
ną,

moją.

Za czasów Aten czy Rzmu, i dużo wcześ·
niej i dużo póniej, za Ludwików i za Napo·
leona, bliżej nas, dżiś je'szczl!, wszędzie tam,
Mzie palą się świece czy łojówki, moja ćma
bylizby dziś rano szczyptą popiołu.
I zrozumiałam, że wojna skończy się, że
nadejdzie pokój nie wówczas, tdy ludzie zatracą namiętności swoje„., ale gdy elektrycz. łe $wiatlo wszędzie zastąpi_ inne plomien?e.
!ly unicestwić · sama poświęcenie ćmy, wystarczył wynalazek żarówki, lei kulki sżkla
nej, w której piorun nieszkodliwie świeci...
{T._lumaczyla A. L. R.)

Skrzynka literacka
Drugi rok mija od pojawienia się pierwszego DU•
meru „RUCHU LITERACKIEGO", wychodzącego
pod redakcją profesora Gub1-ynowlcza w Warszawie,
Ogromnie żywo redagowany miesięcznik ma być
informatorem pracowników w dziedzinie literatury.
Poza kompletną bibljografją bieżącą pomieszcza'. · · 11Ruch" krótkie rozprawki literackie-rodzaj . komu11i·
katów o najnowszych badaniach naukowych w dziedzinie krytyki I historji literatury, dalej materiały,
wreszcie recenzje. „Ruch staje się zwolna nieodzo·
wny w ręce każdęgo interesującego się ruchem literackim w Polsce.

*
Chciałbym

*

•

zwrócić uwagę

Czytelnika na
,,WERNYHORA WYSPIAŃ·
SKIEGO" (Ruch literacki Nr. 9).
życ:zyński rzuca hypotezę, a raczej pewnik (!)
że ,,duch jawiący się Gospodarzowi jest zły i ma zie
intencje", a „dar jego, czyli złoty róg pokusą, hasłem
niewcżesnem, fałszywem, albo przebrzmiałem", Hasło
to gotowe . sprawić, iż w histotji naszej powtórzy się
noc listopadowa, że młodzież, której uosobieniem Jasiek, jak Wysocki zawoła: ,,do bronił", a społeczeń
stwo będzie się kręcić w kółko, niezdolne zrozumieć
obecnie

rozprawkę życ::zyńskiego

rzeczywistości".

Czy tak jest naprawdę? Czyż fałszywe są dotyc::b
czasowe zapatrywania na Weąiyhorę i znaczenie zło
tego rogu, wręczonego przez Gospodarza Jaśkowi?
Zdaje się, iż raczej pozostaniemy przy s·tarych są.
dach. Hypotezie Życzyńskiego brak wszelkich podstaw - rozumowanie jest zbytnio dowolne, wprost
nieprawdopodobne!
W każdym razie warto zwrócić uwagę aa podo·
bne próby rozwiązywania „zagadek", które jnż dawno, jeszcze za życia Wyspiańskiego O) zostały roz.
wiązane.

••

Miłą niespodziankę

• •

dla badrM:Zy llteratury, a
książkę, godną czytania dla wykształc::o11ego ogółu,
stanowić będzie Stanisława Morawskiego „W PETER.
BURKU" 1827 - 1838 (Poznań. - Wydawnictwo Polskie.
Tom rzeczony stanowi właściwie część drugą pa·
miętników Morawskiego, wydanych trzy lata temu w
Wanzawie p. t. „Kilka lat młodości mojej w Wilnie"
(1818 -

1825).

Skutkiem trudnośd linamowych, w jakich znalazł się Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska" w
Warszawie, zmuszony był teaże prze.rwać druk wspo.
mnlanych pamiętników.
Za rzetelną też zasługę należy poczytać Wyda-w
nic::twu Polskiemu w Poznaniu, u' jako ósmy tom „Gawęd o dawnym obyczalu" wydał dzieło Morawskiego,
Stanisław Morawski, wychowaniec:: Akademfl Ba.torowej w Wilnie, student wydziału medycznelfo, Ja·
ko lekarż zyskał rozgłośną sławę w Wilnie i w Petersburgu.
Brał czynny udział w pracach młodzieży wileń
skiej, obracał się w najlepszych kołach towarzyskich
miasta, ciesząc się jako młodzian urodziwy wielkiem
.
wzięciem - zwłaszcza u dam.
Ze szponów Nowosilcowa wyszedł obronną ręk~
Nie mogąc znieść tyranji oJca, rzuca Wilno, przenosi
się do stolicy nadnewskiej i w krótkim czasie zdobywa ogromną praktykę lekarski!.
Węzły przyjaźni łączyły lfo z rodakami, bawiący•
mi w Petersburgu; mile też widywano go w towarzy.
stwach rosyjskich. Przebywa tamże do roku 1838 :r
W 1833 roku był w Pary~
przerwą dwukrotną. zetknął się z Mickiewiczem i - jak sam powiada ~
wyswatał za niego Celinę Szymanowską, którę, jako
młodą panienkę znał w Petersburgu.
Po śmierci ojca wraca Morawski do Wileńszczy
zny i osiedla się w majątku rodzinnym Ustronie, położonym koło Trok. Umarł w roku 1853,
Człowiek niezwykle wykształcony, umysł bystry
i żywy, obdarzony niezwykłym zmysłem obserwacyj.
nym, stykając się w Wilnie, jak i w Petersburgu z licznemi rzeszami Poiaków, widział niejedno, w niejednem brał udział, był też naocznym świadkiem wielu
wydarzeń.

Jak

żywo odmalował środowisko wileńskie!

Jak
typy i wybitniejsze postaci
Wilnian, przekazując Je w ten sposób potomności.
A w „Peterburku"? Obracał się w tem samem
środowisku, w którem żył w owym czasie i Mickiewicz - a więc Malewski, .Malinowski, Oleszkiewlcz,
Odowi..cz, Wańkowicz, Szymanowska Marja i t. cL
Zwłaszcza serdeczne stosunki łączyły go z domew
ostatniej; wprowadził go dość bliski mu sercem Malewski.
Zmartwychwstają oni, wskrzeszeni piórem .Morawskiego.
Pamiętniki czyta się jakby najeiekawszą powieść.
Pisane żywo, z werwą, z humorem, przykuwają czytelnika, poclągaj11 go niezwykłem bogactwem treści.
Tom wyposażony w wytworn11 szatę zdobi trzynaście
ilustracyj, przeważnie · reprodukujących mało znane,
lub też zupełnie nieznane utwory polskiego ołówka
lub pendzla, pochodzące również z okresu opisywanego przez pami~tnikarza i powstałe również przeważnie nad Newą.
- Trudu wydawniczego dokonali Adam Czarłtkow
ski i Henryk Mościcki.
Zaiste księga przepiękna!
Adam Galiński.

świetnie uchwycił różne

„PRAWDĄ„

.Ńr. 4

TEATR KAMERALNY.
„śnieg" Stanisława Przybyszewskiego.
Wystawienie „śniegu" Przybyszewskiego
czynem niezmiernie twórczym, gdyż z
aktem hołdu dla zgasłego niedawno wybitnego dramaturga łączyło przypomnienie jednym, a pokazanie drugim nader znamiennego
składnika rodao:imego dorobku dramatycznego, wdzięczny popis doskonałego kwartetu
aktorskiego i wre.s:zcie dowód szczególnej
wartości małej scenki dl11 subtelny.eh akcentów cyzelowanego djalogu.
Ten niezmiernie charakterystyczny dla
twórczości Przybyszewskiego dramat przenosi widza do tej krótkiej wprawdz.ie, ale
j.edynej w swoim rodzaju epoki, w której twór
cwść duchowa nacechowana hyłił niesłychaną egzaltacią wibrujących neTWÓW i niepokoj.em dręczącej zadumy. Rozegrane nerwy
i niepokój ducha tworzyły błędne koło wzajemnego oddziaływania, a trzeciem ogniwem
był absynt, w którym topiono niepokój i kojono nerwy, by po chwili nowy niepokój i dalszą nerwów podniętę zeń czerpać. Stąd ta ustawiczna, pełna samoudręki kontemplacja,
stąd wzajemne szamotanie się i borykanie,
stąd niezaspokojone tęsknoty, zawiłe rozwią
zania prostych zagadni:eń, nuda jednych, de~
monizm drugich. Ewa mówi: „Człowiek, który się szarpie i targa, męczy i pragnie czegoś, chociaż nie osiągnie nigdy celu, jest pię
kny" i ta interpretacja wymowniej od wszelkiego komentarza wyjaśnia wszystko. Hypertrofja pracy mózgowej owych ludzi schyl„
kowy,ch, pracy, wykonywanej z olbrzymim
nakładem całości afektu, czyniła ich wprawdzie niezdolnymi d'O życia realnego, ale :isato wysubtelniała ich intelekt, uzdolniając go
do chłonięcia wrażeń półharw i półtonów,
niedostrzegalnych i niedosłyszanych, a więc
i niezrozumiałych dla zwykłyich śmrertelni
k6w, czyli zjadaczy chleba.
Dlatego też rozpowszechniona wykładnia,
w myśl której osoby działające w dramatach
Przybyszewskiego są jedynie personifikacją
funkcyj duchowych głównego bohatera, nie
jest koniecznie ścisła i trafna. Bo ludzie
Przybyszewskiego - nie symbole, lecz prawdziwi, żywi ludzie z krwi i kości - naprawdę tak czuli, rozumowali i rozprawiali, jak
owa szamocąca się ze sobą czwórka ze 11 śnie
gu". To, że w każdym dramacie Przybyszewskiego jest !Zawsze jedna figura, uosabiająca bardzo swolście rozumiane fatum, nie
dowodzi bynajmniej, ie i wszystkie pozostałe
osoby, jako symbole tylko traktowane być
mogą i winny. Raczej mniemać należy, że
poeta każdą ze swych postaci uważał za odrębny problem, jednakowo złożony i pełny
niezgłęMonych tajników, i dlatego ujmował
zagadnienie współżyda ludzi ze sobą, jako
najbardziej interesujący wykładnik labiryntu
duszy.
Dramaty Przybyszewskiego, jako pozbawione charakteru :realistycznego, doskonale
wytrzymują perspektywę ćwien:wiecza:, z
której wchłaniamy je mote bez wzruszenia,
ale z wielkiem zainteresowaniem, jako dokumenty o niezatartej wyrazistości mocy i pięk
na, na jakie zdobyć się mógł tylko wielki artysta.
Oddać trzeba sprawiedliw'Ość reżyserii i
poszczególnym odtwórcom, że wykonanie
pod żadnym względem i w żadnym szczególe
nie zdradzało tego, iż odtwarzają ludzi .i epokę, której ni:e znali sami i od której dziś tak
bardzo są dalecy, co przynosi zaszczyt ich
intuicji. Dobrze również nosili tak bardzo
odmienne od dzisiejszych stroje, w które ubrać się nakazał im takt artystyczny Dyrekcji.
P. Brodniewicz sprawił nam wielką i miłą niespodziankę bardzo dobrze uchwyconym i konsekwentnie oddanym rysunkiem po
staci Tadeusza. P. Szpakiewicz był doskonałym Kazimierz.em, stylowo dekadencko
rzewnym i rozmiłowanym w swej nudzie.
Kreacja p. Horecki,ej była nieodzownie naj.
lepszą w jej dorobku. Nie przypominamy sobie tej artystki w żadnej roli tak panującej
nad gestem i głosem, zawsze posłuszniejsze
mi jej temperamentowi, ni.ż inteligencji. Tym
razem postać wybitnie intelektualnej Ewy
widać tak oddziałała na artystkę, że nie dała się ściągnąć na pozi·omy i z niezachwianym
umiarem nadawała plastykę swym słowom,
nie uciekając się do przesadny<:h akcentów,
czem podniosła rolę na właściwą wyżynę. P.
Lubieńska z bUącym z każdego słowa, ze
śmiechu i płaczu, wielkim talentem z niezwykłą intuicją skojarzyła w swej Bronce
słodycz prostego dziewczęcia z tragizmem
.kobiety, zepchniętej przemocą w odmęt
. pbcej sobie wiwisekcji duchowej, w walce
popada w histerję. Był w jej
J z którą
gl'Ze sentyment, była moc, była wielkość zburzonego prymitywu. P. Jakubińska w rólce
Makryny była bez zarzutu.
Równie śmiało, jak szczęśliwie rozwiązał
p. Męckiewicz zagadnienje dekoracji. Ryzybyło

Nieznanego

Amerykańskie
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JUGOSŁOWIAŃSKIEM.

żołnierza

\

Co za pociągający temat - Mogiła Nie•
znanego żołnierza - jak to działać musi na
twórczą fantazję artysty! ·Mamy też, zdaje
się, w literatura<:h wszystkich kulturalnych
narodów próby artystycznej literackiej realizacji tego pomysłu, próby z reguły nieudane.
Temat jest zbyt potężny, by tylko talent wybezimienna
starczył. Nieznany żołnierz ofiara jednego z najwięk;szy<:h kataklizmów
w histotji ludzkości, katak!iz,mu, którego źró
dłem nie jest elementarna, nieokiełznana si·
ła przyrody, lecz człowi.ek sam - to wstrzą
sają.cy symbol całej epoki a jego mogiła to
kamień graniczny między jednrm: a drugini
okresem dziejowym, tak jak megdyś takim
słupem granicznym był krzyż, wzniesiony na
Golgocie.
To, co oglądamy obec:ri.ie w kinach, film
zatytułowany 11 Mogiła Nieznanego żołnie
rza" nic niema wspólneg·ó z właściwym tema
tem i problemem Nieznanego żołnierza. Jest
to filmowa prze,r óbka bardzo miłego, w miarę sensacyjnego opowiadania Andrzeja Struga. żałować należy, że taki tytuł tetllU dano,
ho nawet za P'róbę artystycznej realizacji tego wielkiego tematu uziiać tego niepodobna. Tembardziej, że autorem opowiadania
jest Strug. Gdyby Strug miał zamiar pokusi.ć się o taką próbę, byłby zapewne inną
rzecz stworzył. Tytuł jest tutaj nieporozumieniem.
A jednak film ten jest bodajże jednym z
najlepszych filmów polskich, jakie dotychczas
wyprodukowaliśmy. Trzeba tylko zapomnieć
o tytule i pie szu,kać w nim tego, czego napewno tam niema, a rozkoszować $ię tem, co
tam jest,
Jest tam córka kocbaiąca, córka hezgrani
cznie do ojca przywiązana, tak bezgranicznie
przywiązana i tak przepełniona myślą o nim,
że aż przeżywa wszystkie jego nieszczęścia i
niebezpieczeństwa, chociaż dzieli ich niezmie
rzona przestrzeń, chooiaż ani jedno słowo wia
domości dostać się nie może od niego do niej
ani od. niej do nie~o. Strug z ogromnym talentem i z wielkim pietyzmem pokazał nam
duszę dziecka i jej najtajniejsze uniesienia i
tak wzruszająco i prosto objaśnił nam to
wszystko miłością do ojca, że potrafił nas
przekonać i wierzymy, Wszystko inne, co
jeszcze jest w tem opowiadaniu, to tylko tło,
namalowane wprawdzie z fantazją - ale tylko tło.
Autor scenatju.sza uległ suggestji tytułu i
dzięki temu tło wysunął na pierwszy plan a
Struga,
przecudowną perłę opowiadania
dziecko pełnemi wzniosłej tajemniczości wę
złami z ojcem, usunął na plan drugi, zepchnął
do rzędu epizodu. I nie usprawiedliwia go
nawet to, że dla rekompensaty, rolę tego
dziecka oddał Marji Malickiej.
Zato Malicka dobrze zrozumiała swoją
rolę. Nie zagrała jej coprawda tak jak zagrać
ją należało i jak zagrać mogła ją ona. Robiła
co mogła i widzi się, że sama dosl)onale zdawała sobie sprawę w czem tkwią braki. Na
to jednak niema rady. Malicka jest artystką
sceniczną a nie filmową, uczucia wyrażać
u.mie tylko przy pomocy głosu, jej mimika
jest posłuszna głosowi, gdy musi być niemą,
mimika szwankuje. Ale był rzetelny talent
w j.ej grze, było to coś, czego niema nigdy w
grze takiej np. ckliwej Smosarskiej. Dlatego
szybko zapomina się o usterkach w mimice
Malickiej, zapomina się nawet o niej samei
a pozostaje tylko wspomnienie tego dziecka,
które chciał nam pokazać Strug w swojem
opowfadaniu. Malicka ożywiła i pozwoliła
nam ujrzeć na oczy najpiękniejszą postać literatury wojennej.
(z).

„Smie1my się, kto wie czy Awiat
••••••••--•••••••••--••--·-~·--•P-

Jvrulik Wursznwskr
Najlepszy w Polsce

li ustrowanv Tygodnik Hum orvstvczn
Do nabycia we wszystkich ksiE:garniach i kioskec:h T-wa „RUCH".

kowne połączenie bieli ·ze srebrem, mogące
tak łatwo działać makabrycznie, dawało łą
cznie z szarem pokryciem mebli efekt przyjemnie niezwykły.
Walory utworu i wykonania niezmiernie
zyskały na małych rozmiarach sceny i widowni, i Teatr Kameralny pora:z: pierwszy dopiero w t-ej sztuce prawdziwie spełnił swe
najistotniejsze powołanie.

emb.

Dr. F. Ilenić „J,>gasznje Poiska" Beograd 1927. Nakładem „Poljsko "'· jugoslaven.
skog Drusztva" w Zagrzebiu.
Profesor urńwersytetu zagrzebskiego, Sło
weniec z pochodzenia, znany. w Warszawie
prelegent uniwersytecki o literaturach połu
dniowo-słowiańskich, piszący często do naszych pism poważnych jak Tygodnik Ilustrowany, ogłosił w czasopiśmie „Volja" studjum
o dzisiejszem położeniu Polski i dał swej pra
cy politycino - informacyjnej tytuł „Dzisiejsza Polska". Osobne odbicie broszury spo~
rządziło towarzystwo, mające na celu pielę
gnowanie i popieranie wzajemnego poznania
się Jugosłowian i Polaków.
Ideą przewodnią pracy prof. Ileszića jest,
że Polska od przewrotu majowego wzmogła
się w sHę, podniosłą swój autorytet, niejako
się us~bilizowała. Ducha odrodziciela widzi
w osobie Marszałka Rzeczypospolitej i jego
współrząd~ach. Polakom jest to wszystko
znane. .Jugosłowia.:itle pouczeni o zmianie u
nas są dopiero teraz obszerniej.
Autor omówił w poszczególnych rozdziastosunek Piłsudskiego oo stronnictw
ła.eh:
politycznych w sejmie, stosunek Marszałka
do komunizmu r faszyzmu, zdołał nawet skry
staHzować jego program, omówił ekonomiczne i polityczne polskie zdobycze i korzyści
za ostatnie półtora roku. · SprawiedHwie
przedstawił stosunkowa.nie. się rządu polskie
go do mniejszości narodowych zwłaszcza sło
wiańskich. Rozd;dał o rycerski.em ·stanowisku polskiego rządu wobec Litwy, jej ludności a nawet rządu, może być powtarzany jako głos bezstronny a postronny wobec zagranicy. Nie. pominął Jugosłowianin i usiło
wań czeskich i pol$kich nad stworzeniem
wytycznych Wspólnego działania Polski z
Słusznie broni nas przed
Czechosłowacją.
zarzutem antysłowiańskości w zawieraniu
skoro takąż
przyjaźni polsfoo-węgierskiej,
przyjaźń zawarli z Niemcami Jugosłowianie,
bo przyjaźń to jeszcze nie sojusz i nie przymierze.
Charakforystyką Marszałka w tonie bezwzględnie sympatyzqjącym i przychylnym
kończy się 11Danasznja Polska" lleszićowa.
(Mgr.)

-

W dzienniku, wydawanym przez Forda
p. t. „Dearborn Independant" znajdujemy
następujące cenne wskazówki dla czytelników, stanowiacych intelektualną elitę fordow
skich zakładó~ w Detroit. Autorem ich jest
najprawdopodobniej p. Henry Ford.
„Praktycznie biorąc, wszystko co z zakresu dramatu wiedzieć się powinno, zawarte
jest w trzech tragediach (I): „Prometeusz"
Eschyle'a, „Elektra" Eurypidesa i „Hamlet"
Szekspira.
„flamfot" liczy 30 tysięcy słów, „Elektra„
16,000, a „Prometeusz" 12,000, co razem stanowi okolo 30,000 słów. Przyjąwszy szybkość czytania inteligenta na 250 słów na minutę, wymienione trzy tragedje przeczytane
być mogą w ciągu trzech godzin.
Następlljące arcydzieła literatury czytane
być mogą z szybkością 300 słów na minutę:
„ Vanity Fair" Thackeray' a i „Pride and Prejudice" Austena. Pierwsze zawigra 320,000
słów, drugie 130,000 słów. Razem przeczytać można je w ciągu 25 godzin.
Bibl/a zawiera łącznie 801,328 słów. Czy·
ta;qc z uwagą, godną tej księgi, a więc z szybkością 200 słów na minutę, przeczytać można
biblję w ciągu 66 godzin 46 minut i 38 sekund.
Sam Nowy Testament zawiera 181.751.
słów i przeczytany być moii? w ciągu 15 godzin . . Stary Testament zawier,z 610,577 słów
i wymaga już okrągło 50 godzin cmsu na
przec~ytanie.

Co do mnie- pisze autor - przeczytanajpierw całą biblję, znacząc ustępy najb1;1.rdziej interesujące. Odkryłem przy tej
sposobności, że najbardziej ciekawe są psalmy i cztery ewangelje, zawierające łącznie
98,941 słów. Odczytuję je obecnie regularnie co miesiąc, przeznaczając na ten cel 15
minut czasu codziennie".
Tylko patrzeć, jak metody te razem
z fordowskimi samochodami, z jazz-bandem,
charlestonem i innemi amerykańskiemi specj alnoś.ciami zawitają do Europy. Wówczas
będziemy już naprawdę zamerykanizowani.
Czytając z szybkością 250 słów na minutę,
wystarczą nam trzy godziny, aby dowiedzieć
się wszystkiego, co np. o dramacie wiedzieć
ll,. K.
powinien •iinteligentny" człowiek.
łem

Nowości

H o r a cy v a n O li e 1 - „KRóL PRZYSTANI*' - powieść, tłumaczyła Stella Olgierd. Nakładem Polskiego Instytutu Wydawniczego „Sfinks" w Warszawie. Str. 170.
Historia fantastycznych przygód potomka
uarego rodu llamandzkiego. Rzecz doskonale
napisana - powieść awanturnicza w najwyż
szym gatunku. Akcja rozgrywa się na tle wypadków w Afryce południowej w czasie wojny z Burami, następnie na tle życia dworskiegq w rezydencji małego niemieckiego pań
stewka, a wreszcie na tle wojny światowej w
momencie walk o Antwerpję. 'Świetnie skre#one sylwetki książątek niemieckich i ich oto
czenia, kilka dQskonałych szczegółów z dworu
berlińskiego.

*

* *

„ WIEŻA
Fil i p We it z DtWIĘKóW" - powieść, przełożył Dr. Marjan Stępowski. Skład główny w Instytucie
Wydawniczym „Biblioteka Polska" w WarSZ/lWie. Str. 277.
Nareł.lzcie coś dla miłośników radj(l.. Powieść nawskroś modern. Symfonia eteru, spły
wająca gdzieś z zaświatów do aparatu wynalazcy, zdolnego przyjmować najkrótsze, jakie
tylko wyobrazić sobie można, fale. Utalentowany muzyk spisuje te czarodziejskie dźwięki
i wprawia swoim utworem w zachwyt caly
świat. Oto pomysł, rozwinięty priez dobrego
pisarza w pokaźny tom przykuwającej calq
uwagę czytelnika powieści.
ten
Tłumaczył Dr. Marjan Stępowski sam. proszę państwa, którY.. tak ślicznie przez
radjo mówi p radjo i tak dowcipnie odpowiada na wszystkie wasze lidy w swojej skrzynce pocztowej. To chyba jest dostatecznie prze
konywujący dowód, że przekład jest mistrzowski.
Ha n s

*

*

*

Boy - „PLOTKI, POLOT Kl.„" Warsz<zwa, lnBtytut .Wydawniczy „Biblioteka Polska". Str, 208.

*

*

*

Trzydzieścikilka najleps~ych felietonów
Boyq., pisanych w różnych czCZ8ach o wszyst·
kich i o wstystkiem. Przepiękny język, fascynu/qce tematy, przemiły dyskretny i pełen
wykwintnego dowcipu sposób gawędy nadają
temu pięknie wydanemu tomowi „8oy'a" war
taić trwalq. W każdej piwniczce jest jedno
miejsce, gdzie przechowrije się butelki najszlachetniejszego trunku, przeznaczone na wy
jątkowe okazje. W każdej szafie bibljotecznef
powinno być takie same miejsce. I na lakiem
miejscu powinien leżeć ten i.om wyborowe·
go „Boy'a",

tempo

Nowe wydawnittwa
ZWYCZAJE TOWARZYSKIE.
przykro znaleźć się w towarzystwie i niezupełnie wiedzieć, Jak należy się zachować! Tyle drobiazgów trzeba pamiętać z nauk odbieranych w dzieciństwie, a więc, że nie wolno się garbić, że nie wol·
no gryźć chleba z kawałka. A tu do tego powstafe
mnóstwo wątpliwości nie do rozstu:ygnięcia: J. np.
postąpić, gdy się w salonie nie zna większości towarzystwa? Jak zaprezentować się samemu? Jak zrobić gdy się ma ochotę na papierosa? Nie pomoże oglądanie się wokoło na tot' co czynią inni, bo a nuż
oni również nie wiedzą? Czasem znów tak bardzo
zależy nam na tem, by się nie narażać na śmieszność,
nie ubrać się niestosownie, nie złC>Zyć wizyty w niewskazanym czuie, a tymczasem niewiadomo, od ko·
go zasięgnąć informacji, jak właściwie nakazują postą
pić w tym wypadku zwyczaje przyjęte w prawdziwie
dobrem towarzystwie. A czyż może być większa przy
obecnych nieznaczny
krość jak ujrzeć na twarzach
uśmiech ironji, dowodzący jasno, że się postąpiło niewłaściwie, czyli zrobiło t. zw. gafę? W tych wypad·
kach wolałby się człowiek pod ziemię zapaś&,
środkiem do wybawienia z kłopotów etykiety towarzyskiej jest niewielka lecz cenna kshgżka pod obiecujęc;ym tytułem: „Zasady i Nakazy Dobrego Wy•
chowan!a". (Marja Vauban i Michał Kurcewicz). Na·
kład księgarni Arcta w Warszawie.
Treść: Zwyczaje życia codzie11.11ego. Etykieta ży„
cia publicznego. Stosunki towarzyskie, wizyty, Przy•
jącia i zabawy. Kalendarz towarzyski. Obyczaje wielStrój obowiązujący.
koświatowe i dyplomatyczne.
Sprawy honorowe. Korespondencja.
Treść uwzględnia wazelkie możliwe przypadki i
okoliczności, w których znajomość form towarzy•
skich jest potrzebna, aż do zwyczajów przyjętych w
świ~cie dyplomatycznym, który w życiu towany•
sklem Polski odgrywa coraz ważniejszą rolę. . MałQ
tego. Książka zwraca uwagę na cały szereg pozornych
drobiazgów w szarem życiu codziennem, które · odróżniają człowieka dobrze od ile wychowanego.
Jakże

„śWIAT

KOBIECY".

Treść n.ro 1 „świata Kobiecego" przedstawia
bardzo zajmująco: Marta Osten8'0 - Mężczyzna,
za któł'egobym wyszła; Irena Jabłowska - Wielki
wróg rodziny; MaHbran - O polskich kobiercach;
Saiuli - Fragmenty :z: Perskiego, tit.im. B. Jeżewski;
Maria Kazecka - Ledutki romans Pani Tuty; M. B.
Yeats - Na dole w wierzbowym gaju„.; Marjan Popper: Tęsknota; Efeb - Pielęgnowanie suchej cery;
Obserwator - Wy.pada nie wy;pada? - Przegląd
książek; Iza Glinka - Suknie domowe i do pracy zawodowej, kores.po.ndencja paryska; Kronika; Kącik
praktyczny, Dobra gospodyni; Towaroznawstwo itd.
Wd~i~czne modele (liczne kolorowe) z nie:z:awodnemi
kroj~i, oryginalne .i travestis na bale kostjumowe.
Skład główny w Łodzi w księgarni „Czytaj''. NaĘ
rutowicza Nr. 2.
się
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„PRA W-DA„ z dnia 22 stycznia 1928 roku.
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_hafayette w Berlinie
Rządy wobec · Wystaw
·

ROZPORZĄDZENIE

O ZAPOlUEGANIU
UP ADł.OśCIOM„

W związku ze sprawą udziału rządu w
Pow'SZechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929 z powodu 10-lecia odzyljl!ania Niepodległości Polski, publikujemy
niniejszy artykuł.

typ wystaw przemysłowych zadopiero pod koniec
xvm wieku, próby ich urządzenia zanoto'.'.
wana już o trzy wieki przedtem. Ciekawym
przytem jest ten fakt, że z. inicjatywą wystę
pował rząd, który też przyjmował na si~bie
obowiązek pokrycia kosztów urząqzenia wy,sta wy. Już Ludwik XI, król francusk.i (1461
-1483}, zamierzał urządzić pokaz towarów
francuskich w Anglji i wydelegował tam kupc;ów z najgłówniejszymi produktami . swego
kraju, celem zdobycia dla wyrobów Francji
rynku angielskiego. Usiłowaniom tym przeszkodziły jednak ówczesne stosunki polityczne i kupcy francuscy zmuszeni byli wrócić
do ,kraju. W sto lat później francuski Minister Skarbu Sully (1559-1641) rzucił myś1
zorganizowania krajowej wystawy przemysfo
wej. Zamiarów swych zreallzować nie zdoChociaż

czyna

się krystalizować

łał.

Dopiero w roku 1798 odbyła się w · Paryna Polu Marsowem, pierwsza wystawa
krajowa francuska. Miała ona na celu walkę
konkurencyjną z przemysłem angielskim ·i
nosiła wyraźny charakter impr"ezy, zaaranżowanej przez rząd.
Następne wystawy, urządzane we Francji, którą nie bez słuszności nazywa się ojczyzną wystawiennictwa, _p_~awie wszystkie
Wystawa w roku
nosiły stempel rządowy:
1806 na Esplanadzie Inwalidów odbyła się
na rozkaz Napoleona I, Wystawy w · Luwrze
w roku 1822 i w roku 1827 z inicjatywy Karola X, inne w następnych latach (1834, 1839,
1844, 1849) na życzenie bądź to · członków
rz4du fram::uskiego, bądź to samego króla.
Koszta ws mnianych wystaw krajowych
spadały - rzecz jasna - w znacznym ste>pniu, a w niektórych wypadkach wyłącznie,
na rząd francuski, który - w-prowadzając do
tych przedsięwzięć pierwias-tek politycznyanga:OOwał się równocześnie w ponoszeniu
żu,

ciężarów.

Dodać tu wypada, że rząd rezygnował · w
czasach ówczesnych z jakichkolwiek dochodów, gdyż dawał bezpłatne miejsce wystawcom i wolny wstęp zwiedzającym. Ten sam
system stosowano również przy wystawach
belgijskich (w Tournay 1824 r., w BrukseU
1835, 1880 r. i in.).
Trudno oczywiście w krótkim szkicu przed
stawić cały bogaty materjał rzeczowy, dotyczący pomocy, udzielanej organizatorom
wystaw w różnej postaci przez zainteresowane rządy, niepodobna też wyszcze~ólnić' _tu
wszystkich sum, wydatkowanych przez pań
stwa na własne oddziały na różnych wystawach. Ograniczymy się do kilku przykładów.
Na udział Austrji w Międzynarodowej Wy.
stawie w Londynie 1862 roku uchwalił · rząd
początkowo 30.000 florenów. Suma ta jednakże uznana została ogólnie za niewystarczającą, wobec czego podniosło ją państwo
·
do wysokości 200.000 fl.
Organizatorom Wystawy światowej w
Chicago 1893 roku udzielił Kongres Stanów
Zjednoczonych subwencji w postaci 5.000 :C,
t. zw. Monet Kolumba (półdolarówek, bitych
na pamiątkę Wystawy i zaopatrzonych w po1obiinę odkrywcy Ameryki).
Na reprezentację Niemiec paTlament Rze
szy wstawił nasamprzód do budżetu dodatkowego na 1891/92 sumę 100.000 marek, do
budżetu na 1892/93 sumę 900.000 marek, , sumy te podwyższono następnie do 3.000.000
marek, a 29 kwietnia- 1893 roku -uchwalono
jeszcze na prośbę -Komisarza Rzeszy 600.0oO
marek. Ogólny więc wydatek Rzeszy na
rzecz oddziału niemieckiego na Wystawie
chicagowskiej wynosił 3.600.000 marek.
Koleje niemieckie objekty wystawowe ekspedjowały przytem za połowę stawek tary.
fowych.
Dla Wystawy Przemysłowej .w Berlinie
1896 roku zbudowano na koszt państwa specjalny dworzec wystawowy. Sęjm prusl.d uchwalił na ten cel (łącznie z konieczną ze
względu na Wystawę przebudową dworców
berlińskich) razem 2 miljony marek.
Z daleko idącą pomocą poś'pieszył rząd
francuski Wystawie światowej Paryskiej
ku 1889, przeznaczając na fundusz gwarancyjny 17.000.000 franków. Miasto Paryż sta'."
.
wiło do dyspozycji 8.000.000 franków.
Nadwyżkę w dochodach kolei ż~laznych
francuskich podczas Wystawy ocenia się na
10.000.000 franków. Dochody Republiki , i
miasta Paryża z ceł i podatków ży\vnościo
wych wttosły w roku Wystawy o · praw.ie

ro-

65.000.000 franków w porównaniu z rokiem
poprzednim. Nadwyzka w dochodach teatrów paryskie}). i innych przedsiębiorstw roprzybliżeniu
w
wynosiła
zrywkowych
11.000.000 franków,
Budżet Wystawy światowej Paryskiej 1900
roku zamykał się po obu stronach sumą 117
miłjonów franków. Państwo udzieliło subwencji w wysokości 20.000.000 franków. Sumy ·tej nie można zakwalHik~wać a fon_ds
perdu, jeśli s,ię zważy, że państwu pozos\ały
po Wystawie wspaniały monumentalny Jviost
Afeksandra i okazały Grand Pala1s.
Ale i w innych kierunkach państwo na
swej subwencji zrobiło dobry interes; wymienić tu należy chociażby wzrost bezp o śred
nich i pośrednich dochodów z podatków pań
stwowych o nie mniej jak 50 mili. franków
w porównaniu z rokiem 1899 i o ' 78.500.000
franków \'i porównaniu z preliminarzem budźetowym.

Dochody francuskich kolei żel a znych w
roku Wystawy zt.384.337.000 franków wzrosły ·na 1.471.455.000 franków, t. j. o 87 miljonów. ·
· Na rzecż Wystawy światowej w St. Louis
1904 roku Kongres Stanów· Zjednoczonych ustawą z dnia 3 marca 1901 roku uchwalił sub
wencję w wysokości 5.000.000 dolarów. Zimą
1903/1904 przyznano organizatorom jeszcze
p'ożyczkę w wysokości 4.600.000 dolarów, ponieważ suma 15.000.000 dola1·ów, którą dysponowali, okazała się niewystarc zającą,
Pokaz oficjaln); poszczególnych gałęzi
Rzadu Związkowego jak równie ż administracji iiowo pozyskanych Wysp · Filipjńskich zorganizowały Stany Zjednoczone kosztem okrą
gło 2.000.000 dolarów. . ·
Ogólny więc wydatek Stanów Zjednoczonych na rzecz Wystawy wynosił 7.000.000 dolarów (subwen.tja i wystawa rządowa) plus
pożyczka w wysokości 4.600.000 dolarów,
którą zwrócono skarbowi jeszcz.e przed koń
cem Wystawy.
Rada Związkowa Rzeszy Niemieckiej, przy
jąwszy w październiku 1902 foku zaP'.roszenie
Stanów Zjech;.ocz.onych, tam~anow.a.ła Komisarza i wstawiła na urządzenie , oddziału niemieckie·go na ·W ystawie do budżetu na rok
1903 pierws?:ą ratę · w W'ysokości półtora miliona marek, którą parlament Rzeszy zatwier
dził. Budżet na rok 1904 zawierał dalszą pozycję w wysokości 2 miljonów marek, og6lna
wi~c suma subwencji wynosiła 3.500.000 marek.
Koleje niemieckie ekspedjowały przedmioty, przeznaczone ·na W~stawę za połowę
stawek tai:yfowych.
W . 'związku w Wystawą w Dusseldorfie
1902 ·roku ·Pruska Izba Poselska na posie_d zeniu plenarneµi dnia 5 marca 1900 roku uchwa
liła 1.618.000 marek na połączenie kolejowe
tereuu Wystawy z głównym dworcem w Diisseldorfie. Obrady, ze względu na ważność
przedmiotu, cechowało najdalej idące zainteresowanie. Minister Robót Publicznych
v·on Thielen przy tej sposobności nadmienił,
· że dochody, jakie mieć będzie państwo z Wyslawy, · i to zarówno w ruchu osobowym_jak
i towarowym, niewątpliwie w sposób zupeł
nie zada.walający oprocentują zużyty kapi·
·
·
tał.
Wielką 'Wystaw:ę, którą · ma zademonstrowa.ć znaczenie prowincji śląskiej i jef stolicy,
projektuje Wr.ocław na rok 1929. Wystawa
nosiłaby nazwę „Ostland, Grnsse Ausstellung
Breslau 1929" z podtytułem „Die WiTtschaft,
die Briicke der Volker".
Dotycqczasowy _kosztorys dosięga ·.].000.000
marek, z tego 2.0(\0.000 marek miałoby dać
miasto W'rocław, resztę dałaby Rzesza, Pań,
stwo i prowincja śJąska.

Zanim omówimy świeże .RCi:- · :f.\dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o _,_ .>„/bieganiu
upadłościom, streszczamy tyI'hc.z asem poniżej ustępy tego rozporzątlzenia, odnoszące się
do zawierania układów pomiędzy dłużnikiem,
będącym pod nadzorem sądowym a jego wie.
rzycielami:
Handlujący, który uzyskał odroczenie wypłat, a który przewiduje · hiemożność zaspokojenia w całości swoich wierzycieli, n:wfe
złożyć podanie do S'o_du o otwarcie postępo
wania układowego. Propozycj·a· układowa,
która mus~ się znajdować ~ podaniu, ·nie może przewidywać odroczenia spłaty na terJ1?jn
dłuższy niż dwa lata, ' ani też zmniejszenia·
długu· więcej niż o 30 proc. (wyjątkowo może ·
nastąpić opust o 60 proc,). Sąd po_wysłucha
niu nadzorcy s4dowego, ewentualnie opinii
znawców, stowarzyszeń itd. mo2e zarządzić
otwarcie postęp-owania układowego, co nntsi
być również ogłoszone . w czasopislna'ch.
przyję ciu lub odrzuceniu- układu Clecyduje ogólne zgromadzenie wierzycieli, przycz~m
także ni.eobecni wierzyciele · mogą · głosować
na piśmie. Układ uważa się' ·za przyjęty, . je~
żeli głosowała za nim ·przynajmniej połowa
wierzycieli, reprezentujących · najmniej 2/3 ·
wszystkich wierzytelności. _ Jeżeli dłużnik
chce uzyskać zmniejszenie długu ponad 30
proc., t. j. maksymalnie o 60 proc., ·to do waż
ności układu wymaganem jest, aby wierzyciele i-eprezentujący conajmniej dziewięć
dziesiątych wszystkich wierzytelności wypowiedzieli się za tym układem, Układ zapobiegawczy podlega .zatwierdzeniu przez Sąd,
który ·może. odmówić zatwierdzenia z róż
nych powodów w szczególności także · wtedy,
gdy warunki układu są przeciwne zasadóm
słuszności lub też ~ą naz.b yt krzywdzące dla
,
mniejs·zośd wierzycieli. · · .
Rozporządzenie zawiera .również przepisy o karygodno-ści złożenia przez dłużnika
fałszywych danych, udzielania poszczególnym wierzycielom dopłat luo innych korzyści
celem skłonienia ich dó przychylnego gtosowania jak również o karach ·za przyjęcie
przez wierzycie.li wspomnia~y<:h' wyżej ko·
rzyści.
. Jak to już na w~tępie zaznaczo11-0 1 rozporządzenie to obowiązuje tylko w b. zaborze
rosyjskim.
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POLSKI

PRZEMYSŁ Wł.óKIENNICZY

NA

WYSTAWIE KRAJOWEJ.

W dniu sobotnim bawili w Łodzi pp.: pre;..
zydent Ratajski, prezes Rady Głównej Powszechnej Wystawy Krajowej w r. 1929, dr.
\YI achowiak, prezes zarządu i radca Robi:ń
ski, wiceprezes' zan:ądu, w. celu sfinalizowania rokowań, dotyczący.eh udziału polskiego
przemysłu włókienniczego w wrstawie. Obrady prowadzone w Związku Przemysłu Włó
kienniczego w Państwie Polskiem, przy udiia
le przedstawiciela bielskiego przemysłu włó
kienniczego doprowadziły do całkowitego uzgodnienia stanowisk obu stron i postanowio
ne zostało, że spetjalnie dla - przemysłu włó
kienniczego zbudo~any zostanie wielki pawilon o powierzchni 4000 m?, przylegający
bezpośrednio do wielkiego westybulu, stanowiącego główne wejście na wystawę.
W pawilonie tym zgromadzone być ·mają
wszystkie eksponaty całego polSkiego przemysłu włókienniczego wszystkich gałęzi,
przyczem gestja w zorgaqizowaniu wystawy
włókiennictwa powierzona ·została Związko
wi Przemysłu Włókienniczemu w Paóstwie
Polski.em w porozumieniu· z którym Zarząd
Wystawy utworzy Zarząd Grupy Włókienni
czej. Miejsca w pawilonie będą mogły być
wzstawcom przy~lzielone tylko i wyłącznie
* * •
pfzez Zarząd Grupy, · do którego też Biuro
· Zdaniem prof. Exnera; wyrażonem w bro- Wystawy odsyłać będzie wszystkie ewentuszurze „Der Aussteller und die Ausstellun- · alne zgłoszenia bezpośrednio.
'
.
i.!en", obowiązek popierania wystawy przez
r1:ąd wypły_wa z obowiązku popierania przez
P!l4stwo każdego prz.edSięwzięcia o użytecz
ności społecznej . . Że do przedsięwzięć takich
wystawę bezwzględnie zaliczyć musimy, nie
może podlega~ dyskusji, bo argumentem na
to jest c;ała histc,>rja wystawiennidwa, każdy
jej r:ozdział, każda stronnica.
ze „PRAWDĘ„ można zamówić
Bolesław Rediger.
I~ka!~ym urzędzłe pocztowym
~~~~~~~--~
na m1es1ll~ Kwart1d lub rok
USTRÓJ PiEN!ĘżNY.
i że jest obowiązkiem każdego
W wydę.wnietwie Bibljoteki Wyższej Szkoły Han-

·······················••11

Powiedz ·znaloniyin

i

dlowej w Warszawie ukazało się dzieło Prof. Tadeu-su.-Brzeskiego. Ustn.)j __·Pieniężny. Teorja. Warszawa
1928, str. 146 - 6. Treść: Wstęp. -Zapotrzebowanie
pieniężne. Podaż pieniężna. Stosunek za.potrzebowapodaży pieniężnej. Wartość pienia pieniężnego
·
11iądża.

inteligenta, interesu}lic:ego sie:
c:i e m __ s·p ą_!ę. ~ ~e_ńst w a

ży

C

państwa czytać 11 P~_AWDĘ
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W najpliższym czasie otwar ta ma być w
Berlinie fi!ja znanego fra.ncuskiego domu towarow:ego „Galeries Lafay ette". W związku
z tern czytamy w jednem z pism francuskich '
następujące feljetonowe uwagi:
„Ta~że i we Francji mówi się bardzo dużo o racihaalizacji i amerykanizmie gospodar
czym i nawołuje się do pracy w tym kierunku. • W grupcie rzeczy jednak francuzi doskonale zdają sobie sprawę, że to nie dla nich,
że nigdy nie będą łdgać się np. z Niemcami
o to, kto więcej i większych kominów fabrycznych postawi, kto potężniejsze machiny
zbuduje. Ale. każdy naród ma swoje aspiracje, a i1aród francuski zawsze marzył o tern, ·
aby być' narodem najlepszych kupców. Nie
dlatego, aby może zaraz walczyć o hegemotej dzienję handlową nad światem i robić
dźinie konkutencję Anglikom. Francuz chce
robić. to, .co rzeczywiście najlepiej w świecie
potrafi: sprzedawać towar publiczności. Nikt
tak, jak on, nie potrafi zadowolnić wszystkich .wymagań · klijenta, fo też słusznie uwa·
ża, że pod tym względem jest bez współza
w.odnictwa i ma prawo wszędzie w takiej r()li
·· ·
·
występować·. - ·
·. Domy towarowe . powstały we Francji.
Później pod względem rozmiarów tych przedsiębiorstw prześcignęła Francję Ameryka, a
ostatnio usiłują czynić to Niemcy. Obecnie
odbywa się proces przywracania dawnej
przedsiębiorstwom,
świetności · francuskim
kt6re stanowią prawdziwą dumę paryżan.
Niektóre ·z tych magazynów mają już swoje
filje w Hiszpanji, a w Belgji' zdobyły sobie
praw.dziwy monopol, rugując stamtąd podobi:i.e placówki niemi.eckie. Można sobie wyobrazić z jakiem zadowoleniem przyjęta została wiadomość o ofensywie „Galeries Lafayette" na Berlin.
·. Paryż zapomniał już, że pierwsi załe>ży
cieI_e wielkich magazynów paryskich nie byli
Francuzami, że przeważnie byli to przybysze
ze '"'.schodu. W chwili wybuchu wojny świa
towej w pierwszych cl.n. sierpnia 1914 r. zebrał ·się w Rue de la Chaussee d'Anti.n kilkunastotysięczny tłum i na serjo począł przygotowywać si.ę do zdemolowania bou<:he'owskiej „Galm-es de Lafayette". stanowi.ącej
własność pa.nów Baadera i Cahna. Ale panowie Baader i Cahn już się w Paryzu zaaklimatyzowali. Gdy zdawało się, że nic już nie
zdoła powstrzymać furji podnieconego tłumu,
napierającego na kraty i ogrodzenia, naraz
otwarły się szeroko wszystkie drzwi olbrzymiego gmachu i jak na rewii ukazało się dwa
tysiące pracowników „Galeries de Lafayette", przepasanych trójkolorowemi wstęgami
o francuskich barwach narodowych i zbliżywszy się do demonstrującego tłumu krzyknęło . tak przekonywuiąco „Vive le pa.troo"
(niech żyje szef), że ani jedno oko nie pozostało suche. Równocześnie jak na świetnie
wyre~ys-erowanem widowisku, pojawiły się
w niezliczonych oknach wystawowych olbrzy
mi_ę afisze z napisem, że każdy pracownik firmy, który powołany zostanie do wojska lub
do~rowoJ,nie zgłosi się do służby wojskowe)
otrzyma od firmy całoroczną pensję.
Nikt już nie myślał o demolowaniu włas
oburzenie zamieniło się w
ności baszów entuzjażm i od tej chwili „Galeries de Lafayette" uważane są przez paryżan za przedsiębiorstwo najbardziej francuskie, za objekt
dumy narodowej.
· Czekajmy, może doczekamy się, że na pła
cu Pocztamskim w Berlinie wyrośnie z tego
kiedyś, przy podobnej jak w roku 1914 sposobności, ·przedsiębiors·two czysfo niemieckie„."
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Pod pręglerz za pracę
-W „Włókniarzu" -

organie

klasowego

związku zawodowego robotników przemysłu
włókienniczego w Łodzi - znajdujemy następującą notatkę:
PRĘGIERZ OPINJI ROBOTNICZEJ,
Sakowski Stefan, tkacz z fabryki Epsteina przy ul. Kilińskiego Nr. 230, rozpoczął s·a m jeden, wbrew woli ogółu robotników, nadrabiać godziny. Na zwróconą
mu przez delegatów związku zawodowego uwagę, iż łamie obowiązującą ustawę,
oświadczył, że godziny będzie nadrabiać,
a gdy delegat raz jeszcze ośmieli się zwracać mu uwagę, to „łeb rozbije mu czołen
kiem".
· Robotnicy, pod pręgierz waszej opinji
stawiamy czyn tego wyrzutka klasy robotniczej, a p. Inspektora Pracy prosimy o
pociągnięcie Sokowskie!,!o do odpowie-
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Bilans Banku Polskiego za pierwszą_ de·
kadę stycznia b. r. wykazuje wzrost kruneu
zaliczonego do pokrycia o 8,974,205 do
528,837,043 złotych, natomiast zmniejszenie
zapasu walut, dewiz i należności Zi,tgrankz„
nych zaliczonych do pokrycia o 3,974,463 do
683,570,732 zł. Wskutek tego obie te pozy.
cje służące do pokrycia obiegu banknotów i
natychmiast płatnych zobowiązań wzrosły o
4,999,742 zł. i osiągn~!Y dnia 10 stycznia b. r.
kwotę 1,212,407 zł. Waluty, dewizy i nalet·
ności zagraniczne niezaliczone do pokrycia
zmniejszyły się mit'IJmalnłe, gdyż o 30,196 d.
do 207 milj. złoty<!h. Portfel wekslowy imniej
szył się o 5,175,603 do kwoty 450,823,130 d.
a pożyczki zabezpieczone papierami o
1,113,830 do 39,781,922 ił. Zaznaczyć należy,
że portfel wekslowy Banku Polskiego wzrósł
w dwuch ostatnich dekadach grudnia o
21,~56,774 złotyeh. R~trykcje kredytowe w
styczniu spowodowane były przypuszczalnie
wzrostem prote1tów wekslowych z 2,05 na
2,34 proc.
Ze względu na to, że na rynku pojawiły się
w większej ilości weksle a terminie przekraczającym 3 miesiące a sięgającym częstokroć
nawet 6 miesięcy, (których to weksli Bank
Polski w myśl statutu dyskontować nie może) wprowadziła instytueja emisyjna nowy ·
rodzaj kredytów lombardowych pod iastaw
weksli z terminem do 6 miesięcy pr~y_ opro·
centowaniu 9 w stosunku rocznym. W spomniane kredyty 1>twarte zostały większym ban
kom prywatnym w wysokości 25 proc. do„
tychczasowego redyskonta.
Natychmiast płatne zobowiązania wzrosły w l·szej dekadzie stycznia o 69,637,383
do kwoty 729,421,449 zł., natomiast obieg biletów bankowych zmniejszył się o 55,918,120
d'O kwoty 947,109,570. Wzrost w obu tych
pozycjach wynosi przeto 13,719,263 a stan na.
dzień 10 stycznia b. r. 1,676,531,019 złotych.
Przyjęty do zapasu Banku stan polskich mo.
net srebrnych i bilonu wz·rósł o 14,826,728 do
kwoty 24,634,403 zł.
Na posiedzeniu z dnia 12 stycznia b. 1'.
Rada Banku Polskiego zatwierdziła jednomyślnie bilans i rachunek zysków i strat za
rok 1927 i postanowiła z czystego zysku Banku wynoszącego 24 milionów złotych wypła
cić akcjonatjuszom 14 milj. zł., co czyni 14%
od kapitału 100 milj. zł. Pozostała kwota 10
milj. zł. przypada na Skarb Państwa. Sprawozdanie za rok 1927 przedstawione będzie
do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu akcjotfarjuszówi które odbędzi·e się 10 lutego
b. r.
Obrót na giełdzie dewiz był w tygodniu
ubiegłym nieco mniejszy, co tłumaczy się
tero, że przemysł i handel uregulował gros
płatności zagranicznych już w pierwszych
dniach stycznia. Zapotrzebowanie pokrywał
przeważnie Bank Polski przy małym udziale
banków prywatnych. Dolary notowano bez
zmiany 8,88 i pół, dewizy na New-York 8,90.
Bank Polski płacił za dolary 8.86 i pół-8.86,
za dewizy zaś 8.88. Tranzakcie kablem na
New-York robio·n o na 8.91% do 8.91%. Przy
zamianie gotówki na kabel dopłacano 3 do 3
i ćwierć, przy zamianie czeków na kabel 1 i
pół do 1% pro mille. W obrotach prywatnych utrzymywały się dolary nadal na pozio
,
mie 8.88 i pół.
Waluty europejskie ulegały minimalnym
tylko odchyleniom. W środku tygodnia noto
wana w obrotach oficjalnych i międzybanko
wych: Amsterdam - 359.45, Londyn-43.45
i pół, Paryż - 35.08, Praga - 26.41 i pół,
Zu1·ych - 171.76, Wiedeń ~ 125.60, Medio·
lan - 47.17, Gdańsk - 173.70-173.85, Berlin - 212.40-212.50,
czerwońcami sowieckimi

prze

Tranzakcie
prowadzano na 3.60 dolarów, Za ruble złote
płacono 4.67 i ćwierć do 4.67 i pół. Gram
czystego złota wynosił 5.9244.

Na giełdzie akcyjnej panowała po chwilo„
mem oiywieniu tendencia słaba. 'Obroty zna
c:mie się zmniejszyły i dał się zauważyć brak
zainteresowania ze strony kulisy, która zdradzała minimalne tylko chęci do dokonywania
tranzakcyj. Bezwątpienia wpływał na ospa·
ły nastrój giełdy brak gotówki na rynku. W
porównaniu z ubiegłym tygodniem, wszystkie
papiery uległy zniżce. Nieco większe obroty
przypa)lały jedynie na Starachowice, Ostrowieckie, Lilpopy, Bank Polski i akcje Warszawskiego Tow. Kopali\ Węgla. Pożyczki
państwowe miały naogół tendencję utrzymaną. Listy zastawne ujawniały nieznaczne od
chylenia. Bank Polski zakupuje w dalszym
ciągu listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Wars~awie ora.z fane pa„
piery długoterminowe, ażeby w ten sposób
· udzielić rolnictwu kredytu długotenninowe·
go. Ostatnio zakupił Bank z państwowego
funduszu rezerwowego 8 proc. Listy Zastaw~
ne Banku Gospodarstwa Krajowe.go na kwotę 3 milj. złotych wart, nom. Obecnie znajduje się instytucja emisyjna w pertraktacjach
z Towarzystwem Kredotowem ~iemskiem

CENY NA RYNKU śWIA.TOWYM.
w tygodniu od s.go do u.go ełyc;ola 1938 roku.
(W okresie spra.wozdawcz}'lll p;zęciętny kurs funta
zł. 43.61).
angieh;kiego
11.I.
5,l.
pe:iuy a\'lgBAWEt.NA1
to.95 lo.7!%
M!dclling amer.
10,43 10.3
Micktling ną termin
Patn art.: „Sytuacja na ry~u ba.wełny".

=

PRZĘDZA
Arnerykan&ką.
Egipską

BAw·EtN!t· w:. •
32'

peusy "''

60'

15%,

15%,

inSi

21lh

peP.sy
WELNA1
Meriuo na}wytuy ga.t. (prał\&) n fuiit ng. 53
najwyiszy gąt. (brudna) ~" funt ang. 46
Mer

Crassbread przedni za funt ang.

ang.
$1
46

ff

44

33 33
Cross.bread 4r~ni za f1.mł uig.
Tra.nząkcje wełną n\jwych łih'zyżyn są znaciiae i
są wid()ki, te australa,z;ytska wehta bę-Ozie główiaym
przedmiotem zbytu w Londynie.

T O P S Y (czesuki):
Przednie merino 70'
51
51
Dobre merino 64'
39
39
Cienkie Crossbread
W topsa.ch dokonuje się więksi:ego in.tere~ itle•
tylko na merino ale i crosshrea~ łąQ:n!e z n.umeramt,
które reprez;entujs. ~gielskie ni·tsze gatunki. Tran.
za.keje eksport.owe wzrosły od Nowego Ro1'q. Ry.
nek w Bradfordzie nie weźmie żadnej decyzji pv:ed
prz:eta~ami londytiskrmi.

J U T A1
Pr2edni gat. z;a

funty ang
t<mnę

Tranzakcie loco

wyisze na · główne

SI\

31%

31%

uieznac<!De, ceny na te·nnln łlł

gatąnki indyj&kłe.

Na

marz~c pł~·

cono o t 1 ponad ceny loco.
MĄKA:

szyl

Pł

11.3
11
za eentnai- angie~ki
10.3
10.3
Owies za centnar angielski
Na zboic ozitlle rynek illlgiclski je$Ł moCIJ.y, lm•
portowany jęcl.!Ilień notuje 11 54, 6 p, ia centaar,
owies argentyński 28 sz. za 320 funtów.
Jęczmień

R Y ż:

Kuolitla za

funty aaa
35
3S.10

tonnę

15.05
15.0S
Burma za tonnę
Cena rytu najlepszych gatunków jest korzystni!,
dla kupujących, ale Burma je$t ma.cny.

szyL ang,
J A J A:
25
za wielkit setkę (120 S%tu-k}
Cena za. świeże iaia na.tleft$ugo gatunkii jest bar„
dzo skromna, biorąc pod uwagę i:iorę roku.
CUKIER BURAKOWY:

azyl. iiilQ·
14.9
14.9
centnar (bei; podatku)
Cukier na termin: czechosłowacki 16 u., ł'olski
krysitał 15 $i, 6 p. Cukrownie an11ielskie ~·pcdz.ie·
walą się za.kol\c:zyó kamp:iuję w dł'tigiej połowi"
lutego,
Kry~ztał ia

i E L A Z O (lane):
Nr. 1 za tonnę
Nr. 3 ia

nyl aug.
6H~

tonnę

ó71h
65

65

Ogólne ceny niei:inienione.
fti.nty ;mg.

C Y N K:
Płyty

za

tonnę

S.<:twhy :ia tonnę
Angielskie płyty w cenie bardzo
utraymują się w

ł.

c.enie L 26.05

35.05
26.05

35.05
26.05

stałe.

&taiby
gatunk-tA,

prrcc:iętnęgo

31 najlet>'z:ego gatunku.
O ł. ó W:

Za

fuiity aug.
23~
24
ale budowla.

tonnę

Z.

touę

fob

cent. amer.
CENY BAWELNY w New·Yorku:
19.55
lex o
19.18 - 19'.01
na mat:ec
t9.34 - 19.06
n• maj
19.03 - 1S.86
na li.piec:
na paiddcrnik

18.43 -

19

seeunda

18.6 17.6 -

we Lwowie i Poznaniu celem nabycia więk·
szych partyj listów zastawnych tych Towa~
r~stw.

Sytuacja Skarbu Pa.listwa stale się popra·
wia. Wpływy z danin publicznych i mOt'lopoli państwowych wyniosły .za czas od l~g::i
kwietnia do 31 gruduia 1927 roku czyli ia
pierws.aych 9 miesięcy b. r. budżetowego
1,634 miljonów złotych, t. j, o 362 mili. d.
więcej, niż za tenże okres poprzedniego roku
budżetowego. Daniny publiczne dały za
pierwszych 9 miesięcy b. r, budżetowego o
254 milj. a mopopole o 108 m.ilj. z:ł. więcej, nit
w tymże samym okresie ub-. r. budtetowego.
Awil.

19.6

19
18.6
13 ..- 13.3
drCl<hy
3Z.6 - 3'ł
brykMy
%0 - ~·
koks (według jakoki)
l>oniewat tegtug<\ dozn~a dalsiej zwłoki z powo..
du pooio.wnle btA:rz:UweJ pogody, włakkiele ko1tl6 me
hyU w 3tiWe ot~ać pró~nych wagou6w z regular·

z:wyez:ajpy

i:iością, kimiec:zp,ą dla pt1iywróettla pełnej pracy i
nalbudzi~I ekonomi'Cl!:ny.ch wynilców ~odukcji w poszc:~eg611'lyc:h szybi!iich. Sytiua~ c:ha"akteryzuję postanowienia. zamknięcia więk$łej ilołci szybów. W
tym c:eclll w kiJ.ku wlęk~z~h kopal~iaeh były wypowiedziane kimłrakty, zaw<lt'te tytko tymc~owo :na
krótki okres cza$u. Wypqw!edzenie to było odro·

c:.ione przez kilka tygixl.m pode~as tQc:ze11ia się pertrakt<l!c:yj co do projekw w.prowa<henia ~emaw sta.
bUiza·cyjneao. którego celem było usunięcie n!epqłrzebnej koaikurenc:Ji i przywr.>eecie c~ do tf'.kiego
poziomu, k,tóry·b y priry.najrnn!el p-0krył koszty pro·
dukcji. Nad uematem tym właścieiele ko-pall\ bard~ dł11go dyskutowali. lec;z dyskus.ia ujawniła, te są
peWl!e momenty, ·eo do lctórych nie można osi~n~ć
zupełnej zgody. Dlatego zdęc:ydowano odbycie dal·
sie.&o zebrania k11 końcowi miesiąca, a w rnię~ycza
sie prop~y<eje co do zgrqpowaitia k-0pall\ i co do cen
minimalnych, dla kat.dej ~rqpy ma.ją być drogą okól·
ną poddą,ne pod opinję. Zdaje się, ie koopalnie wę.
gla antracytowego szematem llie będą objęte. Rada
pcfu.dniowo-wali}sldęgo związku górników zdecydo·
wała si~ wziąć udział w delegacji de pre~jera w
~P'l'awie na.d.tniernyi>:h 11tawek kolejowych i naletytQw
śi:i w dokach. ż~dauie oipierił łię :a.a fakcię, ie pod·
czas, gdy ceay węgla zrwukorwane zostały l>(}tliżej
poziom.u przf:\iwojennego, lcos&ty tnnuportu ląd«;>wego
i morskie-go w dokach $lt wyi$,;e o 60 ptoęent ponad
Zr<>'hiono propo~ycję, ażeby

rz11.d ud1iielit cnsowych ulg, o ile uwata,
:iHwe111 jest ob.iitenie sta.wek ko-lejowych-

że

niemo-

BAWEŁNY.

NA RYNKU

SYTUĄCJA

Rynek nie wykazywał żadnej zdecydowanej tendencji od chwili ostatniego sprawozdania. Interes terminowy był skromny, bez specjalnych cech, z wyją,tkiem pewnej ilośd tran
zakcyj, dokonanych na zabezpi,eczenie. Niektóre z tych tranzakcyj były „ustaleniem''
ceny na dawniejsze kupna. lmpo.rt był w se·
zonie tym stosunkowo mały i pozostawał po·
za roki·em qbiegłym. Dotychc:iasowy ek_~po:rt
bawełny ze Stanów Zj.e dnoczonyeh do Wielkiej Brytanji wynosił ogółem około 594.000
bel wobec 1.516.000 bel w tym samym okre·
sie roku ubiegłego. Oficjalna ocena sprzedaży loco za ostatnie 6 dni wynosiła 72.000
bel. Ostatnio tenden<:ja ~yła nieco spokojniejsza. Sprawozdania z Manchesteru za o.
statni krótki okres były bardziej zachęcające,
a dokonane tranzakc:je dosć dobre. Mówią,
o większym obszarze pod uprawę bawełny w
przyszłym ser;onie. Farmerzy są w lepszej
sytuacji finansowej, niż w ubiegłym sezonie,
a ilość sprzedanych środków nawozowych
jest więksia. Ostatnie. mrozy wiele puyciy.
nify się do mlniejszenia szkody, wyrządzonej
przei owady, ale najważnie,jszl\ j.e st po~oda
po wylęgnięciu się owadów po okresie zu:no·
wym. W roku. ubiegłym zrodziło się mało o„
wadów, ale pogoda była tak spriyjająca dla
ich rozwoju, że powstały z tel!o powcd,u znaczne szkody.

M. S.

•

z udzielaniem kredgtuł
łłlema tranzakcJI kredutoweJ bez informacJI
oZńOIDOŚCl kredytoweJ !

Oulednłe

INFORMACJI
o

zdotnołcl

kredytowe! kupcOw

I prze1nysło""có\llf

w całej Polsce

i zagranicą

Jak jut dooo$iliśmy, amerykański mini-ster skarbu Mellon poradził bankom amerykańskim, aby ·wycofały akcje swoje z obrotu
na giełdach, motywując to tern, że banki z
na.tury, jako instytucje kredytowe, są przed.
siębior~twami zupełnie
odmie~nemi

UDlllLA BIURO

Piotrkowska 104

Telofony:
29-30 i 41-04

Oepeuc:
„WYWlf\D, t.óDt"

1060 korespondant6v we wszstklc\
mleJsc:owoSclach Rzeczypospolite!.
61uro • Wywiact Kredytowy"' zą~oione io$tJło
przez największe Banki Krajowe
Qraz Organlza<:je

Przemysłowe.·

'

przemysłowych

stanowić

przedmiotU spekulacji. W myśl tej rady zclecydowały się już największe banki, m. in. NaUQllal City Bank, do wstrzymania notowań
swokh akcyj na giełdach amerykatlskich.

* * *

donoszą: Tegoroczne Targi
Medjolańskie mają się odbyć „Pod znakiem
zwycięstwa z r. 1918". Wskutek tego Niem·
cy, w przeciwieństwie clo popl'z~ch lat.
odmówili swego udz:ału, zwłasz~za, że rząd

Z Medjolanu

włoski widocznie nie ina zamiaru wstrzyma;,
nia środków, zmierzających do zmniejszenia
importu, co pozostaje w sprzeczności z du-

chem waktatu

handlowego,

zawartego

z.

Ponieważ we Włoszech ponow·
postanowiono stworzyć organ kontrolny

Ni~meami.

nie
dla nadzorowania handlu zagranicznego zdaje się, że powitanie pewnego naprężenia hand:lowo9politycznego między Niemcami a Wło.
chatni nie jest wykluczone.

* * *
W dniu 8 stycznia r. b. w Nowym Jorku

została otwarta doroczna wystawa samochodów, która ci~sz;y się nadzwyczajną frekwen·
cją. Przyczyny tego fachowcy dopatrują się
wtem, że w tym roku wystawionych jest daleko więcej nowych modeli, niz kiedykolwiek
przedtem. Publiczność przekonuje się, że
wo;y są tańsze i że wszyscy fabrykanci powoduj!\ się dążnością dostarczania najlepsz.
wyrobów po · cenaieh najtańszych. 300 wo·
zów osobowych, wystawionyeh przez 43 fabrykantów, wykazuje jednakowe zasady:
szybkość, niżej położone podwozie, mniejsze
koła, żywsze kolory, węższy chłodnik, bardziej elegancka forma, bardziej luksusowe u.
rządzenie wewnętrzne. Zbyt samochodów
na wy~·tawie jest znacznie lepszy, niż w tym
samym okresie roku poprzedniego, coprawd.a,
przedsiębfoą utrzymują, ze nadzwyczafnie
łagodna pogoda pobudza chęć kupna.

.

~

"'

Statystyki angielskiego ministerstwa gór„
nictwa wykazują, że dla zbytu w III kwaTtale
1927 r. było do dyspozycji 58.585.000 tonn
węglał z cze·go 17.163.000 tonn wysłano ckotytko
wyniósł
morską. . Przychód
gą
38,057 .OOO.OOO Ł., podczas gdy koszty produkże
tak,
cji wynosiły 41.2 miliony L.,
defic;yt wynosi 3,15 miljonów Ł. Wskutek tego tonna węgla została wyprodukowaną pr!Y
przeciętnej stracie 1 szylinga 2 pensów. W
La:ncashire strata ta wynosiła najwięcej, bo
1 szyling,a 7,22 pensów na tonnie.

* • *

Pewna grupa firm w Glasgowi'e, Belfast i
Liverpoolu połączyła się, celem wysłania pły
wającej wystawy brytyjskich towarów do
Ameryki Południowej. Statek ma wyruszyć
w lutym na okres 16 tygodni, Będzie on nosił nazwę 11 Przemysł Brytyjski". W Buenos
Aires zatrzyma się przez 10 dni, w szeregu
innych pQ'l"tów po 4 dni.

* *

*

Według wiadomości z Waszyngtonu, amerykański minister skarbu Mellon uważa chwilową sytuację pieniężną za normalną i sądzi,
że nie należy oczekiwać zmian. O tej porze
roku panuje zazwyczaj płynność gotówki, tył
ko popyt przekracza obecnie nieco miarę nor
malną. Mellon wyraził swoje zadowolenie,
że iapowiedź emisji 3%%-wych bonów skarbowych spotkała się z przychylnem przy„
jęciem pr-zez publiczność. Bony te mają słu
żyć dla konwersji 3-ej serji bonów wolnośclc

1••••••••&••·············~
KREDYTY BUDOWLANE

Dr. Adolf Gross: „Czy

rozporządzenie

ta Rzeczyp0$l)olilej Polsldef z 22
POI• 372, Dz, U. R. P. zabezpiecza

Prezyden•
1927 r.
należycie kredyty
kwietuła

btidowtm.e",
Odboitlł.a referatu wygfo~:ronego na Zjet.da:.ie miast
w Poma:niu w patd;z:iemirku 1927 r., którego teey zo.
stały przez Zja1zd jednomyślnie przyjęte.

powy.tsze n.k

że ro:q>or.ządzenie

daje pqd$tawy do rozwinięcia akcji m.ieszkamfowe.J,
ten cel, dedoma.ga się powiększenia funduszów .
centralizacji akcji mieszkaniowej, w szczególności w
Mafopolscę, utwQ.rze:nia instytucji kredytowej społe
cmej w młej11ce sfuzionowanycll pnez Rząd Grabskie
go w roku 1924. A'Ufor wykazuje dalej, że przez for·
maliistyikę centralistyczną utrudci<l się ogromnie lokat~ kllt'ltał(lw instytucyj oszczędn.o&ciowy· ch i ~ry
watnyc:b na cele budowlane, - należałoby Zllll'ewnić
ulgi ustawowę także w tyeh wy:padka.ch, kiedy korzy
stają budujący z kredytów krótkoterminowych pou.
Bank. Gospod. Krajowego i zapewnić konwersjq kredy.
tów krótkoterminowych na długoterm.inQwe w pe·

na

\UJwind Kredytowy
Ł.ódt,

od

i ich akcje nie powinny

Autor wykazuje,

18.22

iitJI

-

najlepszy gt'Uhy

Popyt na ołów lany jegt loca mały,
ny ołów doina większego otywienia. w kwifłtitiu. Na
dostawę około Wielkiej Nocy płac!\ po ł. 22.tO s1.

•

azyl. ang.

WĘGIEL:

poil,o,m przoowojewy.

pi;zedmnia pszenna kanadyfika za worek
21.3
(40 funt. ang.) 21.3
Nowy Rok rozpoczął $ię znaezny.rn inte.res em
ma.ką zan,orską i j~nem jest, że rok 1928 przyniesie
dla tnłynów dobry intues.
ZBOżE:

Krótkie wiadomości
gospodarcze

gosp~darcza

-119-

,
wnyim Ponądku.
Tll.Nlliny atnQrtyza~yjne kredytów dłi.tgotermino·
wyoh powinny być dłuż$Je, terminy wyznaczone

pr°z;Qi rozporządzenie wykonawcze na lat 15 do 25
abcj1'taji;\ ni~łychf.nic cz;ynsze i utrudnia;ją korzysta.
nie mniej

.zamożnej ludności

z nowych

mies:zikań.

,.PRAWDA., z dUi&. 32

Str. 10

~ycznia. ~

roku.

„ _., . .

~.K·RÓL W MATNI

Czynniki
ehorobotwó :reze

Z historji szpiegostwa w czasie ~ielkiej wojny

ustroju ludzkiego

'

Zdrowie każdego człowieka narażone . jest
stale na działanie różnorodnych czynników
mniej lub więcej dla organizmu szkodliwych,
które wywołać mogą zahamowanie lub wzmo
żenie prawidłowych funkcyj ustroju.
\Y/ warunkach fizjologicznych czyli normalnych Hczne urządzenia samoobronne i regulacyjne chronią organizm przed szkodliwem działaniem owych czynników; dzięki
tym urządzeniom funkcje organów, które zna
lazły się w niepomyślnych dla siebie warunkach przystosowują się do chwilowej lub stałej zmiany, tak że normalne funkcje życiowe
całego organizmu na tem nie cierpią . .
Bywa jednak, że zdolności takie okaz1lfą
się niewystarczające, czy to wskutek niedostatecznej odporności ustroju czy też zbyt
gwałtownie działających wpływów szkodliwych - stan taki nazywamy chorob~.
Przyczyny chorób mogą być różne, naogół
rozróżniamy tak zwane exogeniczne, to )est
takie, które działają z zewnątrz na organizm
zdrowy i endogeniczne, których źródło zaburzeń znajduje się w konstytucjonalnych wła
ściwościach samych komórek, skłonnych do
nieprawidłowej, leniwej funkcji, są one najczęściej dziedziczne, stwierdzamy je· zazwyczaj u wielu członków jednei rodziny.
Z zewnętrznych czymtlków chorobowych
obok uszkodzeń mechanicznych, które przerywają ciągłość tkanki, wywołując zaburzenia jej funkcyj jak np. złamanie kości, uszkpdzenie mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych
i t. d., najczęstszym bodźcem chorobowym
są drobnoustroje czyli baktetje. Niezliczone
miliardy ich znajdują się w naszem otoczeniu:
w wodzie, powietrzu i ziemi. Jedne z nich
współżyją z nami harmonijnie, nie wpływając
ujemnie, a nawet jak w przewodzie pokarmowym działanie ich jest dla organizmu korzystne, inne tak zw. bakterie chorobotwórcze, po wtargnięciu do ustroju burzą równowagę ogólnej gospodarki czynnościowej . org~
nizmu, niekiedy prowadząc do przerwania
funkcyj żydowych czyli do śmierci.
Dostają się one do ustroju różnemi drogami: przez uszkodzony naskórek, drogą przewodu oddechowego, pokarmowego i t. d.
Po wtargnięciu wywołują przedewszystkiem zmiany lokalne: tkanki, w których się
usadowiły stanowią główne ognisko chorobowe, utrudniające lub nawet częst-0 uniemobiologiczżliwiające wykonywanie funkcyj
nych tym tkankom. Organ dotknięty ·zmienia swój wygląd anatomiczny, powstaje stan
zapalny, charakteryzujący się zaczerwie.n ieniem tkanki, jej obrzękiem i bolesnością.
Obok tych zmian lokalnych stwierdzamy
również reakcję całego ustroju, której wyrazem jest niemal zawsze podwyższona temp~
ratura ciała i w związku z nią zmiany w ogólnej przemianie materji.
W surowicy krwi powstają specjalne ciała których organizm pnedtem zdrowy nie
posiadał. Pod wpływem bowiem inwazji bakterii i ich wydzielin zwanych ·to~sy.nami, ·wyt warza się substancja mająca właściwości unieszko dliwiające działanie bakterii i ich toksyn - nazwano ją dlatego ant~tQksi.ną. .
Z konstytucjonalnych skłonności do zaburzeń chorobowych, t. j. tych, których pr~y
czyna znajduje się w charakterze samych ko
mórek, tego materjału budowlanego org'a nizmu całego, wymienić należy przedewszystkiem karłowatość lub jej przeciwieństwo wzrost olbrzymi. Pierwsze powstaje jako
wynik zahamowania rozwoju indywiduum,
drugie zaś przez nadmierny jego rozrost. .
Otyłość - jest chorobą, w której tłuszcz
wytwarza się ponad zdolności normalnego
zapotrzebowania tej tkanki w ustroju. Nagromadzenie się tkanki tłuszczowej może być
a.lbo na. stępstwem nadmiernej konsuoipcji
pr oduktów przemiany materji przy prawidło
wych zdolcościach spalania ich, albo też dowóz substancyj przeznaczonych' dp użytkµ
organizmu jest prawidłowy, zmniejszoną jest
tylko zdolność komórek do spalania tych
pro duktów. Tłuszcz taki gromadzi się . w
miejscach, w których normalnie go nie spotykamy, jak np. między mięśniami, na osierdziu, przyczem rozmieszczenie jego inne bywa u mężczyzn jak u kobiet. Również wiek
odgrywa tu rolę, ludzie młodsi spalają szybciej, niż starzy, stąd gromadzenie się tkanki
tłuszczowej jest zwykłym objawem . wieku
starszego. Objaw ten stoi w związku z zanikiem grucz.ołów płciowych, których funkcje przyczyniają się w ogólnej gospodarce
ustroju w znacznym stopniu do żywszej prze...
miany materji, a więc do zuZytko'w ania .materjału opałowego, który w przeciwnym. razie zdeponowany zostaje w usfroju w postaci
\. :..
tkanki tłus zczowej.
czyli
dnę,
uważatny
Podobnie i.ak otyłość,
t. zw. reumatyzm, jako choroby koristyfucj:0r
nalne. Na czem istota tej choroby polega ·
tego dokładnie dotąd nie wiemy. Chąralite
r ystycznem jest dla niej to, że napadowo g~o-

Oprócz Szwajcarji i Holandji, najważni~j
szem środowiSkiem szpiegowskiem w czasie
wielkiej . wojny światowej była Hiszpanja.
Zdała od deszczu żelaza i stali, zdała od
chmur . gazów trujących, prowadzono tutaj
tak .samo wojnę. Posługiwano się .nieco odmiennYini śro.dkami i narzędziami, ale zacię
toś.ć była ta sama. Nitki sieci szpiegowskich
ciągnęły się od gmachów poselstw i ambasad,
od biur konsularnych i kancelaryj wojskowych attacqes, nietylko do luksusowych hoteli madryckich i barcelońskich, ale często
ta)<~e do nędznych mansai·d hiszpańskfoh al)archistów lub chat separatystów kataloń
skich. Si.eci te omotały także i k1·ólewski
dwór hiszpański i otoczyły w nieskończenie
sprytny sposób osobę króla Alf oosa XIII, któ
ry zapewne ogromnie się musiał ździwić, gdy
po sltóńczo11ej wojnie 'dowiedział się, że właś
:ąie :ori a nie .ktokolwiek inny w jego państwie
stanowił najcenniejszy przedmiot szpiegowskich zabiegów, starań i ·wysiłków, ze strony
najwytrawniejszych agentów niemieckich,
fran:cuskich i angielskkh wywiadów.
W równym stopniu zainteresowana była
ententa· ja:k i mocarstwa centralne w postawie Hi•s zpanji w czasie wojny. Bezcenną wartość posiadały P'f'Żdo zupełnie pewne informacje o zamiarach Hiszpanji, chociażby tylko na najbliższą przyszłość. W państwie mo
narch~cznem jedynie król mógł pod tym
względem udzielić najmi·aroclajniejszych informacyj. Z drugiej strony jednak informacje te stanowiły największą tajemnfoę pań
stwową Hiszpanji, jej najbardziej warlościo
wy atut ·w grze politycznej. Jes·t więc zrozwniałem, że na zdobycie · chociażby tylko
okruchów tej tajemnicy wysyłano do Hiszpanii Judzi najzręczniejszych, najsprytniejs~ch
i najbardziej wyo-róbowanych w taijnej służ
bie politycznej. Endzie ci mieli powodz.enie.
Okazało się, że w tym wypadku sprawa nie
była tak bardzo trudna.

*
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: P omi~o wytężonej; .świetnie zorganizowa
nej i. kolos.aln~i środkami prowadzonej pr-opagangy francuskiej w Hiszpanji, pozycja nie
miec~a w:tym kraju- była ·zawsze silna; ·w y-.
siłki ,., Comite International de Propagande",
„Institut Franca.ii" i „Comite Calo1ique de
Propa.ga,nde" trzech .potężnych organów frati
cuskfęj · propajfandy, które filiami · swQjemi ·i
ekspozytt'µ-ami pokryły całą neutralną zagranicę, wi)ływów niemiecki-eh w Hiszpanji osła.
bić nie ni.~ły.
Katolicka i klerykalna Hiszpania z natury
rzeczy musiała odnosić się z pewną nieufnością do antyklerykalnej Francji i musiała odczuwać pewne sympatie dla najbardziej katoHckiej dynastii Habsburgów. Księżniczka
hiszpańska de la Torre w rozmowie z ambamadzą się w tkankach ustroju złogi kwasu
moczowego, które wywołują nieznośny ból.
· Zmiany chorobowe oddzielnych systemów
ustroju -jale: naczyniowego, nerwt:wego, kostnego, mięśniowego są również następstwem
wrodzonej skłonności organizmu do 't ych zabur?:1;;ń i · występują podobnie jak pop:·zedni.e,
też - dziedziczr•i~.

Wszelkie zboczenia kształt•1 ciała i wewnętrznych jego organów mogą powstać jako następstwo konstytuc.:1onalnycn właściwo
ści .ustroju. Zaburzenia funkcyj poszczeg•Sl-

nego organu, nie pozostają bez wpływu na
funkcję innych organów, wywołują one najczęściej . i:niiany następawe w organach, którę znajdują, się z pierwotnie chorym w pewnej korelacji.
Czynnik Piltologiczny, który się dostał do
krwi lu.b limfy może sprawę chorobową uogólnić w tistroju, przenosząc , ogniska chore
do różnych }ego zakątków. Z)awisko taki e
spotykamy najczęściej w przebiegac ciężkich
chorób zakaźnych. Prowadzą one nietylko
do zwyrodnienia wtórnego organów, ale
przez wysoką temperaturę ciała, uszkodzenie tą drogą centralnego systemu nerwowego i zaburzenia w przemianie materii' powstaje obraz cierpi.e nia uogólnionego.
Organizm ludzki może ulec tak zwanej
autointoksykacji, to jest zatruciu produktami
własnej 'przemiany materji. Dzieje się tak w
przypadkach wzmożonej · siły wydzielania róż
nych substancyj ustrojowych, albo też jeżeli
produkty takie przeznaczone .w warunkach
fizjologicznych do wydalenia zostają zatrzymane . w ustroju wskuiek schorzenia organu
powołanego do tej fiinkcj.i.
·wszelkie te odchylenia od normalnych
fW1kcyj .ustroju, które wyżej były .omawiane
są- . przedmiotem badań wiedzy zwanej „pa~
IQ~ą .-ogólną. . Poznanie mechanizmu . ty.eh
wsiystkich zaburzeQ; .ich wzajemnych: z.aleZnośoi '·i \p.astępstw ;nłatwia trudne za'.da~ Je'.'
·
~enia· chorego ustroju.

Dr. Henryka Gottlie'bowa.

sadore:tn · francuitkim w Rosji, p. Georges
Louis, we wrześniu 1915 r., : p,owiedziała:
„Hiszpańskie sfery towarzyskie są germanofilskie, nie będąc jednocześnie anty.francuskiemi. , Niemcy . mają za sobą kobiety 'i księ
ży. Kooiety są germanofilskie . dlatego, że
królowa-matka jest ·austrjaczką i nie Ukrywa
swoich austriackich synipatyj. ·Kr6lowa-:matka ma wielki wpływ na dworze - ona np.
decyduje o tem, kto ma otrzymać zaproszenie na przyjęcia dworskie -:- więc, aby się
jej przypodobać, .ab.y przy:chyłnie . dla siebie
ją usposobić, wypada . przy · każdej , sposo riości odzywać się z . sympatjami niemieć:ko.-au
strjackiemi. Jesteśmy więc germanofilami,
ponieważ tak wypada, porueważ · moda · taka
lansowana ·jest przez o;dpo:wh~dnio wpływo. .
.
.
.
we czynniki!"
W takich warunkach niemiecka służba
wywiadowcza i informacyjna mia:ła · w Hisz·
panji ułatwione zadanie.

*
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st{)Sunki z mieszkającym w tym samym .,_
telu alta.c he wojskowym francuskim. Ten
jednak, uprzedzony, okazał się odpornym na
obiecujące spojrzenia pięknej tancerki. K.
ofiarował jej w upominku khlka kosztownych
prezentów, tancerka jednak potrzebowała
pieniędzy i to bardzo dużo pieniędzy. Postanowiono przeto - ponieważ w Hiszpanji nie.
było dla niej zadania - wysłać ją z powrotem do Francji. Pan K. wysłał też natychmiast do szefa niemieckiej służby wywiadow
czej w. Amsterdamie depeszę iskrową z poleoeniem zdeponowania dla "H. 21." 15,000
pesetów w holencLerskim konsulacie w Pa.ryżu. . Depeszę tę przejęła stacja radj<otelegraficzna na wieży Eiffla w Paryżu, a poniewat
Francuzi doskonale wiedzi.eli, kto kryje się
pod szyfrą H. 21., czekali już tylko na przybycie- ofiary. Zaledwie Mata Hari zakwaterow:ała się na nowo w Pary żu i podjęł~ owych 15,000 p.esetów, została aresztowana w
hotelu i przewieziona do więzienia Saint Lazare, gdzie osadzono ją w celi Nr. 12, historycznej celi kobiet, w której przed nią przebywała Madame Steinheil i M-me Caillaux, .
Dnia 15 października o godzinie 6 rano zosta
ła rozstrzelana na dziedzińcu w Vincennes.

Król Alfons XIII · jest, jak powsz.echnfo
wiadomo, człowiekiem, szukającym chę~nie
sposobności do dobrej zabawy i miłej rozryw1ki. · Cieszy się tei jaknajlepszem powodzeniem w sferach najViytworniejszego mię
·*
dzynarodow~go półświatka. Z tego powodu
zdoi
przykrości
wiele
bardzo
już
miał
król
· Wywiad angielski rychło dowiedział aię
był sobi~ wielu bardzo zaciętych przeciwni„
o·bliskich stosunkach, łączących króla 'Alf.onków, gor~zących się rzekó'mo „:wybrykami" sa XIII z niemieckim attache. W pałacu
króla. Między innymi głośny pisarz hiszpańo Buckingham i w angielskiej · · Foreign Office
ski Blasco !ha.nez, żyjący w Paryżu na. wy- wiadomość ta wywołała żywe zaniep:okoienie.
gnaniu, opublikował jadowity pamflet p. t. Jasnerii · było, że Niemcy po,siadają w tem
11 Alfons XIII bez maski", w którym całą swomiejscu doskonały kanał informacyjny, który
ją żółć i złoś'ć wygnańca politycznego . wyle- · jaknajrychlej należy zatkać.
Z dobrą radą
wa na osobę króla. Alfons.XIII bardzo czę przyszła królowa hiszpańska Ena, która jako
sto odwiedza Paryż ~cognifo a wtedy jest Battenberżanka z domu,
sympatyzowała
stałym gościem w. luksusowych lokalach
z Anglją. Doradziła mianowicie Anglji, aby
Montmartre'u a przed~wszystkiem w świa zastosowała ten sam sposób, jaki ~tosowali ,
towej sławy Moulin Rouge. W wielkill;l am- Niemcy z takiem powodzeniem.. I sama też
barasie znalazł się pewnego razu komisarz wvhrała księcia Westminster · do tej mis.ji.'
p(>licji francuski.ej Oudaille, którego obo- ~siążę Westminster jest posiadaczem olbrzywiązkiem · jest czuwać nad bezpieczeństwem
mich mają~ków w Hiszpanji w dzielnicy bai swobodą ruchów króla .w czasie jego poby- skijskiej, · które sąsiadują z posiadłościami
tu w. Paryżu. Mianowicie pewnego razu
tytułu łączyły go z królem od
królowa za,pytała go. otwarde, ezy ~ról do- lm>la. Z tego
stosunki sąsiedzkie.
·przyjazne
bardzo.
.
'
dawna
brze się bawi w Moulin Rouge. M~iał tak ·
zamiłowanie do
jeszcze
ich
łączyło
Pozatem'
sarqo otwarcie przyznać, ze tak jest· rzeczyuprzywilejowanym
.
jest
Polo
Polo.
w
gry
wiście.
O słabostkach króla doskonale poinfor· sportem hiszpańskiej arystokracji,, a król hisz
pański jest jednym z największych jego zwo•
1 mowana była ambasada 11.iemiecka · w MadNiejedną też partję rozegrał
lenników.
r:yd~. Książę Raciborski, :ówczes~y ambaPozatem książę
Westminsteru.
księciem
z
sador Niemiec w Hiszpanji, postanowił te sła
be strony króla wyzyskać do celów wywia- Westminsteru jest prawie najbogatszym czło ·
du niemieckiego. Na jego żądanie rząd nie- wiekiem na świecie i lubi hazard. Niema romiecki wysłał do Madrytu w charakterze ku, aby chociaż kilka tygodni nie spędził
attache . wojskowego niejakiego pana K. jed- w Monte Carlo, gdzie wygrywa fantastyczne
nego z tych przemiłych lampartów i utracju- sumy, tak że szczęście jego stało się tam
szów arystokratycznych, jakich często spo- przysłowiowe. W ubiegłym roku, w ciągu 1Q
minut, wygrał przy stoliku trente et quarente
tykało się na dworach monarszych. Pan K.
miljona franków.
pół
sympabardzo szybko potrafił zdobyć sobie
Książę Westminster szybko potrafił . stać
tję i przyjaź11 króla i po pewnym czasie był
się także nieodłącznym towarzyszem króla.
nieodłącznym jego towarzyszem.
prawie
Pod'cz.as gdy . pan K. nie odstępował krąl-.
ati
·
.rozmowny
bardzo
jest
XIII
Alfons
Król
tache niemiecki, nawet nie pyt~jąc, dowia- nocami, w czasie zabaw, ks. Westmfo.steru
nie odstępował od kr.óla w dzień, towarzysząc
dywał się z jego ust o wszystkiem. Zawsze
mu w sporcie.
był poinformowany o treści rozmów w czasie przyjęć ambasadorów czy to francuskiego
Interesującym jest dokument angielskiej
czy angielskiego. Był to ten sam pan K., - służby informacyjnej, -pochodzący~ z owego
dzięki któremu zginęła pod słupkiem w Vinczasu, a odnoszący się do h.-róla hiszpańskie
cennes międzynarodowa kurtyzana i słynna go. Brzmi on następująco:
tancerka wchodnia, Mata Hari.
1) Król w głębi serca jest bardzo przyjaźnie usposobiony dla koalicji, ale otoczony
jest przez proniemiecką klikę dworską i. przez
Mata Hari współpracowała od wybuchu taki sam sztab generalny, który bardzo chę„ .
wojny z wywiadem niemieckim i w. ewiden- tnie skorzystałby z okazji i zagarnął fran·
cji tego wywiadu figurow·ała pod szyfrą „H. cu:skie .Marokko.
.
21". Pracowała przeważnie w Paryżu. 'JV
2) Królowa Krystyna (audrjaczka) poruroku 1917 władze francuskie poczęły się cze sza niebo i ziemię, aby pomóc świętej rzymgoś domyślać . i z.a.rządziły pilną obserwację.
skiej monarchii autrjackfoj Habsburgów. · Nie
Mata Hari zµecydowała . się, dla odwrócenia ulega wątpliwości, że jest ona źród łem inforpodejrzeń, zaofiarować swo}e· usługi francus:macyjnem dla Wienia bądź b ::>z pośrednio,
kiemu wywiadowi. Nie ufano jej jednak i do
Watykanu,. któregó
radzono jej, aby opuściła Francję. W dro- bądź za pośrednictwem
p anji podporę.
Hisz·
w
najsilniejszą
stanowi
dze, na· okręcie, areszfowali ją anglicy. Sprogadułą i nie jest wykluczone.
jest
.K1·ól
3)
szeręce
w
oddano
i
Londynu
do
ją
wadzono
fa policji. · śledczej londyńskiej · (Scottland że dzięki temu niepowo ła..ni dowiadują się
Yard), sir Ęasila Thompsona, który osobiście o rzeczach, dotyczących koalicji, a które zakomunikowane zosta ły królowi pr.zez przedją przesłuchiwał. Mata Hari p-otrafiła ze z.du
wojskowych Anglji lub Francji.
stawicieli
mi.ewającym sprytem wytrzymać wszystkie
w tym celu do Madrytu nie·
posłali
Niemcy
zakoń
i
Thompsona
· krzyżowe pytania sir
zwykle miłego, wes ołego i młod ego hulakę
czyć to przesłuchanie sceną iście teatralną.
W pewnym momencie mianowicie zawołała: nocnego (nightliver) i król stale przebywa
w towal'.zystwie tego człowieka.
11 Tak jestem. szpiegiem, ale nie -niemieckim,
4) Niezwylde povażna jest sprawa łodzi
.
·
lecz francuskimi"
Komendanci niemieckfoh fodzi
podwodnych.
WyślizgnąwsŻy się z londyńskich opresyj,
Mata Hari pojechała do Hiszpanji, nie prze- podwodnych robią na wodach hiszpaiiskich,
a nawet W hi~ZP.ańskich portach CO im się 'tylczuwając, że krok w. krok idzie za nią agent
.
·
wywiadu ·francuskiego. W Ma~rycie z~ię!a ko podoba".
Królem hiszpańskim zainteresował .się · takluksusowy apartament w Grand-Hotelu i nie
że i wywiad francuski i ten zastosował :narzwłocznie weszła w stoswiąi z panem K. . o„
raz jego kolegą, niemieckim attache mary- bardziej rafinowane metody. w. roku 'i9'i6,
narki. . Stosunek .pana K. ,, z Matą Hari stał gdy tc:>czyły s~ę na j cięisze walld pod Verduń
się bar&o szybko bardzo bliski i czuły, ale i s;i.:anse francuskie nie byly zbyf świetne, kwe
nie trwało t.o długo. ~ .. .P.an~ K. przekonawszy stj~ neutralności hiszpans~de j by ła dla Frannic „nnl' się cjf wprost kwestj.ą życia lub śmierCi. Obasię, że w Hiszpanji.Mata Hari
nie przyda, bo z kr.ó lem. sain posiadał dobre wiano się też we Francji, że w tym momenbezpokednie stósunkit polecU jej nawiazać cie, ~dy . Francja ma ręce związane i ~o ża<l·
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ne1 innej obrony nie iest już zdolna, poc ło
nięta całkowide zapasami na froncie niemieckim, Hiszpanja zechce tani_m kosztem zagarnąć Marokko i tym sposobem zaspokoić
swoje cl,ługoletnie marzenia. Do tego wszystkiego zdarzyło się jeszczę. · że dzi_ęki zdradzie
jednej z agentek francuskiego wywiadu, która przeszła na. stronę niemiecką w ciągu kilku
dni Niemcy mogli zlikwidować całą służbę
wywii.adowczą francuską w Belgji, aresztując
66 funkcjonarjuszy francuskiego wywiadu._
Skutkiem tego francuski sztąh generalny znalazł się naraz bez wszelkich informą.cyj W().jskowych i wielka ofenzywa armji Kronprinca
spadła nań zupełnie nieoczekiwanie.
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TO WSZYSTKO Zf\WlERf\ Nf\JNOWSZf\ KSlf\ŻKl\:

Historja ta miała jeszcze swój epilog,
w dodatku niepozbawiony pewnego kotnizmu.
Pewnego dnia dowiedział się Monsieur X.,
pr.zebywający w jedn~ ~ obozów jeńców
wojennych w Nietnczęeh, zapewne ku swoje„
mu największemu zd,uąlieniu, że pa ~ku.tek.
osol>lstej interwencji króla hiszpąńskiego,
rząd niemiecki postanowił go zwolnić i wysłać do Francji. :Pojęcia nie miał naturalnie,
komu ma do zaw-dzięcz;enia to szczęście.
Comte Massard, komendant Vincennęs i
reżyser kilkudziesięciu egzekucyj szpiegów,
w pamiętniku swoim oburza się ogromnie,, że
ta „wybitna paryżanka" za swoje usługi nie
Legji Honorowej, której wstążecz
ka - jak twierdzi - zd-obi niejedną niego.

otrzymała

dną pierś ' kobiecą.

Dipłomaticus.

Ośrodek- rezydencja
pit::knie położony nad
buraczane· pszeniczna,

Wisłą,
łąki,

ziemia
ogród,

kE;pa uprawna na Wiśle, razem 5 włók,

nadto dwór i zabudowania. Od Wło„
cławka 13 kilometrów, przystanek
statków. Bliższa wiadomoś.ć od godziny 16-17, ul. Pomorska Nr.16,
li pit::tro oficyna

C Z A P C Z Y N S K A.

I

I

NAKAZY
DOBREGO WYCHOWANIA

ZASADY i

opracowali Mąrja. Vauban i Michał Kurcewicz.
W kolorowej okładce Norblina cena zł. 3.20;
w płócien. oprawie 4,50. _ Przesyłka i zaliczenie - 90.

początku

W Paryżu znano dobrze liróla liiszpań
skiego i nie omylono się. Audiencja doszła
do skutku i miała przebieg taki, jaki przewidywano. Po powrocie z Madrytu, Mademoiselle była w stanie udzielić. najbardziej wyczerpujących informacyj o polityce Hiszpanji.
'Uspokoiła najzupełniej obawy francuskie, dostarczając najbardziej miarodajnego zapewnienia, że Hiszpanja nie myśli przerywać dobrych stosunków ze swoją północną sąsiadką.
Powiedział jej to przecież sam król.

musi!

J

Czarująca ta kobieta przedtem już wykonała kilka różnych zadań z polecenia S. C. R.

•mu prośbę o wstawienie się u cesarza nie·mieokiego na rzecz zwol~ a niewoli niemieckiej jej rzekomego przyjaciela, młodego
artysty.

•

ak się zachować w domu, na ulicy i restau_racji?
ak w teatrze, na pogrzebie i weselu, na uroczystości publicznej?
Jak, gdzie i kiedy się ubrać odpowiednio do okoliczności?
Jak składać wizyty, zapraszać i przyjmować gości?
Jakie są zwyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne?
Jak trzeba stosować kodeks honorowy?

..

W tym momencie pojawia się na widowni
kobieta - „Grande Vedette Parisienne" - jak pisze o niej C01nte Massarq.
Przepiękna tą.ncerka i śpiewaczka~ która Qa
scenkach music-hallów paryskich, angielskkh, amerykańskich i argentyńskkh wzbudzała burze zachwytów wśród publiczności.
Posiadąła nietylko !lajpiękniejsze nogi, ialde
sobie tylko wyobrazić można, ale także i dar,
budzenia na każdej twarzy uśmiechu i radości. Przytem wszystk~em kobieta ta była niepospolicie inteligentna i roztropna.

Wysyłając ją teraz do Hiszpanii S. C. R.
'dał jej następujące zadanie: Powinna starać
się dotrzeć osobiście do króla i przedstawić

każdy znać

Zwyczaie towarzyskie

niezwykła

(Service Central des Renseignements). Na
wojny śledziła w !taiji w luksusowych tamtejszych hotelach, prz-el;>ieg pewnych
rozmów pomiędzy Niemcami a Włochami.
Później wysłano ją do Szwajcarji za fałszy
wym poszportem i w towarzystwie szofera
niemca, który przedtem był na służbie u prin~
ca Eitel-Fryderyka Pruskiego. W Bernie
„przypadkowo" zrobiła znajomość z szefem
niemieckiego wywiadu w Szwajcarii i oczar-owała go nątural~e. Szofer Eitel-Fryderyka
Pruskiego także zrobił swoje. I po pewnej
kolacji wiedziała na pamięć nazwiska wszystkich agentów francuskich, znanych niemieckiej służbie wywiadowczej, a więc nara~o
nych t-en1samem na vrowokacje i mistyfikacje.

____~Str. U

,,__

M. Arct

Warszawa

Ruch wydawnictw

Łódzkie

„PIL KA"
Siatkowa - Rę1:zna - Palant.
Obowiązujące przepisy i prawidła gry, wskazówk\ dla graczy i ~dziów uzgodnione z wojskową szkolą $portów ~ gW.nasiykL Opracował Frank A. Eyman
dyr~ktor wychowania iizycznego Y. M. C. A,, w l>olcce. Księgarnia .M. Arcta w Warszawie. Cena zL 2.-.
W naszem życi~ sponowem odczuwaliśmy dotkli·
wie brak ogólnie uznanych prawideł Piłki Koszyko·
wej oraz Piłki Siatkowej.
Niniejsza książeczka ma wypełnić tę lukę.
Pułkownik Dr. W. Osmólski, Komen.dant C
tralnej Szkoły Gimnastyki i Spodów, oświadcza o tej
książeczce w liście do wydawców:
„Byłoby mi przyjemnie, gdy~y wydając podręcz
nik, zechcieli Panowie zaznaczyć, ie przepisy zostały uzgodnione z Centralną Wojskową Szkołą Gimna•
1tyki i Sportów. Będzie to pożyteczne, bo dzisiaj gra·
ją według dowolnych przepisów i ist:iiej' ogłoszone
regulaminy gier, odbiegające znacznie od pierwow:z:o-

.Towarzystwo Elektryczne
Spół.ka

Koszyka.wa -

ru

OSZCZĘDNE f~OWADZENlE

Życte nowoczesne wymaga bardz3 ~cislego koit'irolowania wydQtków, gdyt zarobkl sę ;laogół o wiek: DlDiejuo niż prz~d wo1ną~ a wyma!;iania znacr.nic
większe. Sztuką więc ni.elada jest tak urząd:iić gospodarstwo, by jak~ilepiei mieszkać, jaknajzdrowiej
jadać, dobrze si~ ubieraii i żeby to wszystko niewjele
kosztąwało. Naturalnie nie r..iożna robić cudów, ale
naukowa organizacja i ścisłe przestrzeganie celowości stwarzają wprost nieoczekiwane możliwmici.
Pozwalamy sobie przeto przypomnieć pożyhczną
książkę: „ZASADY PROWADZENIA DOMU''. Nąpi·
sała Michalina Clanicki. Wydawnictw•> M • .Arcta w
Warszawie. c~na zł. i-.
Autorka zebrała na 250 stronicach i usystematyiowaJ.a szereg przepisów prowadzenia gospodarstwa
domowego, wielką ilość wskazówek oszczędnościo·
wych, kilkanaście tabe1ek wydajności mięsa, jarzyn
i t. d., przykłatly budietó«v domowych i naukę ich
prowadzenia.
Książka U!anickiej powinna wchodzić w zakres
obowiązkowej wiedzy każdej kobiety, przedewszystkiem zaś należy dać ją do przestudiowania naszej
młodzieży żeiaskiej, a napewno dzięki temu zmniejszy
się ilość małżeństw rozbitych, kwasów domowych,
kłótni rodzinnych.
Spio rozdziarow najlepiej objaśni czytelnika:
Budżet. Rachunko·
Rządność i oszczędność kowość domowa.
lfUeszkanie - Sprzątanie etc.
Normowanie ilości opału.
Opał i światło lliiał żywnośdowy - Szt11ka kulinarna i jej zna•
czenie. Przyprawy do potraw. Pokarmy mięsne. Ryby. Jaja - Nabiał. Pokarmy roślinne. Pokarmy mąc:;p;.
iie. Zapasy. Kuchnia i jej un1ądzenie.
Pranie - Wełny, flaneli i ~dwabi. _ Wywabianie
plam. Pranie ko.-onek. PrasowłUlie sztywnej bielizny.
Ubranie - Okry~ia. - Ohwie. Rękawkzki. Wieszanie w szafie. Przechowywanie i ochrona przed mo~
!ami. Chowanie dywanów. Bielizna.
Ogólne wskazówki co do obowiązków
Sł11żba i postęi>owania pani domu. P;,u-ę uwag co do rozkła·

du

I

.

dla
dla

zajęć służby.

Spis przedmiotów w gospodarstv1ie.
cluirych, apteczka domowa.

Pielęgnowanie

światła
siły

z opu$tami, przewidzianemi w uprawnieniu

W z1leżności od terminów
udzielane będą opusty dodatkowe.
MM

zapłaty

PIELĘGNOWANIE

po·wyżs-zym tytułem ukazała się na półkach

księ~arskich pożytec:ina książka,

znany lekarz
Treść

łódzki,

jej dzieli

której autOTem jest

Dr. H. Rundo.

się

na trzy

c.zęśd:

ciekawy
początku
o komórce, jako części składowej .wszystkich iscot żyjących, roślin i :i:wierząt, poczem nastę
puje obszerny i bardzo przystę_p.µy op-is budowy ciajego narządów
ła ludzkiego (anatomja) i czyi;mości
(fizjologja) w zakr0$ie m,JJ.łej więcej wykładu tego
przedmiotu w szkołach średnich. Część tę ilustrują
liczne rysunki, niektóre w trzech kolorach.

W pie_rwszej znajdujemy na

ro~dział

„

96,17 gr.
35,62 l i
rządowem.

oraz na zasadzie poszczególnych umów

&SWMMM

CHORYCH.
dla pielęgniarek i poradnik domowy
Podręcznik
w sprawach pielqgniarstwa i higjeny.
O

Pod

DOMU

Akcyjna

zawiadamia pp. odbiorców prądu że, stosownie do §§ 75, 80, 81, 82 i 96 uprawnienia rządowego tir. 12, ceny prądu, obowiązując:e pp. odbiorców %a miesiąc
grudzień 1927 roku, obliczone na dzień 7-go -stycznia roku bieżącego. wynoszą
za jedną kilowatgodzinę;

amerykańskiego."

Zaznacimmy, że Piłka Koszykowa i Piłka Siatkowa nadają się przedewszystkiem jako sport do uprawia!lia w szkołach męskich 1 żeńskich tak średnich
fak i początlrnwych.

Nowy-Świat 35

Część druga, obejmująca pielęgnowanie chorpch
w ogólno.ki, r<>4P0Czyna się bardzo zajmującym roz.
działem o znaczeniu czystości dla zdr-01Wego i chot"e•
go, o baktetja·ch, ich roli w przyrochie w-Ogóle i jako
przycz-yny chorób zakaźnych i o walce z bakterjami.
Dalej naśtę,puje opis pokoju chorego, łóżka, pościeli,
przewietrzania, oświetlenia, rozmaitych zabiegów, sto•
s-0wanych u chorych, jak: obmywainie, kąpiele, zastrzyki, okłady, masaż i t. d.

trzeciej autor omawia pielę
chorych w poszczególnych chorobach, pn:-yczem opis-u.je ważniejsze choroby narządów: odclychania, krążenia krwi, t-rawienia. i t. d. .i wkońcu daje
obsz-erny ro~iał o c-h ombaoh ;akaźnych, wskazując
na zarazki tych chorób, sposoby zara·żanfa się i uni·
kania zarazy.
Wrą_szcie w części

gn,owąnie

*IM•

•§ff&*

WYDZIAŁ

REJESTRU HANDLOWEGO

SĄDU OKRĘGOWEGO
Do Rejestru Hanc!lowego
wniesiono

Sądu Okręgowego

nasłępujęee

w
wpisy za Nr. Nr.:

ł.odzi

w

ŁODZI

Nr. 11842/A. „Stanisław Cuchrowski". Sprzedaiz
. mięsa końskiego i wędlin. Firma istnieje od 1 lipca
1926 ro.ku. Łódź, ulica Zakątna 45. Właśdciel, Stanisław Cu-chrowski, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Kru
czaj 7. Intercyzy nie zawarł.

Nr. 11838/A. „Cyrla Działoszyńska". Sklep ga.
lantery.y. Firma istnieje od 1925 r. Łódź, Andrzeja
37. Właścicielka, Cyda Działoszyńska, zam w Łodzi
przy uHcy Żeromskiego 49. Intercyzy nie zawarła.
Nr. 11843/A. „Przemysł Drzewny J, Ankier, M.
Altmm i N. Dunowicz" w Koluszkach. Eksploatacja
Nr. 11839/A. ,,Symchą Bencjon Rozensztejn".
lasów i przecieranie Iia trata-ku materjału drzewnego
Zakład elektrotech11iczny. FiPlla istnieje od 1 wrzeWłaściciel,
firma istnieje od 1 lipca 1927 r. Koluszki. Właści~e
śnia 1927 r. Łódź, Aleksandrowska 21.
le, Mos;cek - Chaim Altman z Gorzkowic, Izrael AnSymcha - Ben.cjo.n RO'zensztejio,, zam. w Łodzi przy
uHcy Ale-ksa;n4rowskiej 21. Intercyzy nie zawarł.
kier z Piotrkowa i Noe.eh - Naftal ·nunowicz z Gorzk1>wrc. Spółka finnowa. Czas trwania spółki dwuletni
Nr. 1184-0/A. „EmHja Braridt". Sklep kolon-jdno
z aut-omatycznem dwuletniem przedłuża11iem. Zarząd
spożywczy. Firma istnieje od 1 marca 1926 r. Łódź,
spółki należy do wszystkich wspól!lików. Każ-dy ze
ulica Zielona 26. Wła.ickielka, Emilja Brandt, zam. w
wspóJ.nilków ma prawo samodzielnie reprezentować
todzi przy ulicy Zielonej 26. Intercyzy nie zawarłę..
spółkę przed wszelkiemi władzami i instytucjami pań
_
Nr. 11841/A. nBuksbaum i Grinfogel". Wyrób
stwowemi, społecznemi i innemi i przed osobami prykrawatów. Firma istnieje od 23 listopada 1'147 r,
watnemi, inkasować i otrzymywać gotówkę i prowatódź, Nowo - Targowa 4. Właśdciele, Samuel - Bod:iić korespondencję, otrzymywać k1>respondencję nie
gusław Bugsbaum, zam. przy ulicy Gdańskiej 18 i Toprzesyłek warwyłączając przekazów pieniężnych,
bjau Gri.nfogel ,zam przy ulicy Nowo - Targowej 4,
tościowych, otrzymywać fra,chty, wszelkie towary i
obaj w Ł1>dzi. Spółka firmowa. Czas trwania spórki
ładunki i udzielać pełnomocuictw adwokatom. Wszel
roczny z automatycznem rocznem przedłużaniem. Zakie zobowiązania w imieniu firmy, umowy, kontrakWszelkiego
rząd należy do obydwuch ws.pó-lni-ków.
wek'5le, żyra, przekazy i czeki podpisują dwaj
ty,
rodzaju umowy, zo-bowi<JiZania, weksle, żyra na wekswspólnicy pod pieczęcią firmy. Inter•
którzykolwiek
lach, czeki, kwity zaliczeniowe, przekazy, pełnomo
cyz ws-pólnicy nie -zawarli.
cnictwa, prokury, wszelkiego rodzaju akty prywatne
Wypożyczalnia
i notarialne podpisują obydwaj wspólnicy pod ste.inp•
Nr. 11844/A. „Pessa Alter".
ksi~żek. Firma istnieje od 1925 r. Łódź, Piotrkowska
Iem fimiowym. Natomiast każdy że wspólników ma
79. Właścicielka -Pessa Alter, zamieszkała w Łodzi
pra.wo kwit-o\\'ać z odbioru pieniędzy, towarów i
wszelkiego rodzaju kore5póndencji. IqteJ"cyz wspólniprzy ulicy Plac Dąb;owskieito 2. IntercY!Y nie U•
warła.
cy nie zawarli.

'

nPRAWD.A„ z dnia 22 stycznia 1928 roku.
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Nr. 11845/A.

Nr. 10505/A. „Władysław Czerwiński i ·Ska"
z siedzi'bą w Lodzi, ul. Sosnowa 11. Firma obecnie
brzmi: „Władysław Czerwiński". Na mocy aktu, ze·
znanego .w dniu . 13 paid:ziernika 1927 r. rep. Nr. 9070
przed Stefanem Jarzębskim, n-0tarjuszem w Łodzi,
Alfons Maurer wystąpił ze spółki i wszystkie swoje
prawa scedował na rzecz . Władysława Czerwiń·
skieg<>.

„Elżbieta

Adamczewska". Sklep
i sprzedaż \l'ęgla. Siedzibą fu.
my jest miasto Zgierz, ul. M~rjawicka 4. Właścicie-1.
ka Elżbieta Adamczew&ka, za·m. w Zgierzu przy ulicy
Marjawickiej 4. Intercyzy nie zawarła.
'
.
Nr. 118%/A. „Radjola· właścicielka Mina Lewit"
Zakłady elektrotechniczne i radjo. Firma istnieje od
·15 grudnia 1927 r. Łódź,' uli<:a Piotrkowska 88. Wła
ścicielka .Mina Lewit,, zamieszkała w Łod1ii przy ul.
Kilińskiego 30 . . Intercyzy nie za~arła.
Nr. 11847/A. „Ojzer Berliński". Drobny handel
towarami spożywczo - kolonjalnemi. Firma istnieje
od 1 stycznia 1926 r. Sta~-y Rynek 8. Właścidel Oj.
zer Berliński, zamieszkały w Łodzi przy ul. Stary Ry
nek 8. Intercyzy nie zawarł.
tpożywczy, łokciowy

Nr. 802/B. „Zakłady Mechaniczne Inż. Fr. Pała·
uewski, J. Chałupnicza:k i A. Lytów spółka z ograni·
czoną odpowiedzialnością". Celem spółki je~t ·pro'dukcja turbin, rytlowanie walcy młyńskich, reperacja
maszyn oraz sprzedaż artykułów młynarskich. Firma
istnieje od 15 listopada 1927 r. Łódź, ulica Lipowa 71.
Kapitał zakładowy spółki, całkowicie wpłacony do
kasy tejże wyc06i 15.000 złotych i jest podzielony na
trzy udziały po 5,000 złotych ka~y. Zarząd s·ta·n-0wią
Inżynier Franciszek Pałaszewski z Łodzi, Lipowa 33,
Józef Chałupni-czak, zam. przy ulicy Zamehhofa · 16 ·j
Aleksy Łytów z Łodzi, ul. Zielona 55. Kupnp i . sprze.
daż nieruchomości, udzielanie lub cofnięcie prokury
wymaga zgody wszystkich zarządców. Do kupna lub
&przcdaż:y surowców, oraz wymbów firmy, do Pod-pisywania czeków, weksli, przekazów, żyr i wszelki~.
go rodzaju zobowiązań wymagane są podpisy dwtich
zarządców pod siemplem firmy. Natomiast każdy z
zarza,dców ma prawo odbierać różne przesyłki Żwy
kłe i wartościowe, przekazy pienięi-ne, listy wartościo
we, korespondencję, zwykłą i poleconą i wszelkie dokumenty. Spółka z ogranicz.oną odpoiwiedzialnością.
Akt spółki został zeznany przed Notarjuszem Llsow•
skim w Łodzi dnia 15 listopada 1927 roku za
830.
Czas trwania s-półki określony ~tal na rok z automatycznem rocznem przedkiżaniem.

Nr. 5308/A; „Bracia Lange" z Śiedzibą w Łodzi,
ulica Ąndr.i:eja 2ł. Fry.deryk Lange z.marł. Spadko·
biei:czyni~ jego jest wdowa Berta Lange, zam. w ·to.
d:zi, przy ulicy Andrzeja 21.
Nr. 4607(A. „Fabryka Wyrobów Jedwabnych
K.arol Reisleld" z siedzibą w Łodzi, Południowa 67.
Maurycemu Głogowskiemu, zam. w Łodzi przy ulicy
Nowo-Cegielnian·ej 48 i Ma'urycemu Kwiatowi, zam.
w Łodzi przy ulify ,Pqludniowej Nr. 67, udzielono łą
cznej prokury.
Nr. 3/B. „Widzewska Manufaktura, Spółka Ak·
cyjna w Lo!fzi". . Kapitał zakładowy spqłki obecnie
\Y'YllOSi 25,000,000 złotyc\1 podzielonych na 250,00,0
akcyj ·po 100 złotyćh. Na mocy postanowienia Mi~
· nisirów Pl"zemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 16
wrze~nia 1927 roku ogłoszonego w Nr. 250 Monitora
Palskiego kapitał Ża.kfadowf spółki został powiększa.
ny o zł. 8,200,000 czyli do 25,000,000 zł1:1tych.

Nr.

Nr. 801/B. „Królewsko Holenderski Lloyd, Spół
ka Akcyjna koniklijske Holiandsche Lloyd". Siedziba spółki w Amsterdamie, Oddział w Łodzi, Piotrkow.
ska 23. Celem spółki na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej jest sp1·zedaż kart okrętowych II i III klasy
i międży pokładowy.eh na mocy koncesji udzielonej
przez MinisteMtwo Pt"Zemysłu i Handlu. Kapitał za.
kładowy wynosi 14,999,600. guldenów. Reprezentantami na całą Rzeczypospolitą Pols·ką i upoważ:ńio~ymi
do wystawiania biletów ja2dy i odbioru za przejaż.d
pieniędzy są: Aleksander Chwat, Kr0chma!na',·57 i
Henryk David, Chałubińskiego 11, O'baf z Waftiawy.
• Spółka Akcyjna dz-iałaqąca na mocy statutu, zatwierdzonego przez Dekret Królewski z dnia 13 stycmia
1908 r. za Nr. 69, 13 grudnia 1'917 r. za Nr• .34, 20 Iii>.
ca 1920 r. za Nr. 67, 4 grudnia 1920 r. za .Nr. 53, 26
marca 1921 r. za ·Nr. 29, 30 czerwca 1921 r. za N. 106
i 16 grudnia 1924 r. z.a N. 33 zarejestrowana jest w
Ar:psterdam.ie na mocy praw tam obowiąZujących.

,

OGł.OSZENIE

Nr. . 5~/B. ' „SJ)ółka Aki;;yjna Wyrobów Bawełnia
nych I. K. Poznańskiego w ł.od-zi" z siedzibą w Łodzi,
ul. Ogrodowa 17. Radę obecnie stanowia,: Prezes
Jakób He,rtz, Łódź, ~!. No:wo-Cegieluiana 2 i człon
kowie: Karol Poznański, Łódź, Al. 1-go Maja 6, Mau.
rycy · Poznański, Łódź, . ul. Nowo-Cegielniana Nr. 2,
Adarn Osser, ł~ódż, Aleja l-go Maja 6, Maurycy Ignacy Poznański, Łódi, ul. Nowo-Cegielniana 2, Dr.
Gua!tiero de Fisch~l, Trjes-t, Via .Mazzini, Artu;r
Kuffler, Wiedeń, IX Michelbauerngasse 9a, Józef
\V/Hten.berg, Paryż, rue d'Universite 67, Emil Landsberg, Alefa t..go Maja 6 i Karol Neuberg, Berlin,
Dahlem-Hippoerstrasse 18 i zastępcy: Artur Heiler,
Łódt, Radogoszcz Jagielońska, willa Neuchera,
Kazimierz Poznański, -Łódi, Aleja l-g-0 Maja 6, W~k·
tor Poznański, Paryż:, rue Maiare 5 i Karol Hertz,
Łódź, Aleja 1.go Maja 6. Komitet Wykonawczy Gtanowią: Prezes Adam .Osser i Dr. Gualtiero de Fischel
i zastl:pcy członków Emil Landsberg, :Kazimierz Poznański i Artur Heller. Rada przelała kompetencje
swoje, wyhiszcz:ooe
art. 27 statutu spółki, na Ko!llitet Wykonawczy, ·wskutek czego wszelkiego .:ro·
dzaju --zobowiązania, weksle, ~mowy, czeki, akty urzę-

w

.
RPi~KA
BE .
'

Nr. 10956/A. „Buskowoda Cychtiger" z siedziba,
w Łodzi, ul. Piotrkowska 28. Firma została zlikwidowana z dniem 20 grudnia 1927 r.
Nr. 11116/A. „Abram Halbersztat" z sied:z.ibą w
lodzi, ul. Przejaz.d 33. Na mocy wyro.ku Wydziału
Handlowego Są.du Okręgowego w Łodzi z dnia 13
grudnia 1927 r. firmie została o.głoszona upadłość · z
dniem 6 listopada 1927 roku i kuratorem upadłośi:i
został miano·w any aplikant · adwokacki Stefan Laski,
zam. w Łodzi przy ulicy Południowej 20.
· Nr. 9435/A. ,,Płomień" właśc. Chaim Albam" z
Eiedzibą w Łodzi, ul. Zakątna 59/61. Ptzedmiot'em
przedsiębiorstwa obecnie )est Łódzka mechaniczna fa
bryka wyrobów wstążkowych. Skład i biuro ·miesz.
czą się przy ulicy Piotrkowskiej .107.
Nr. 3835/A. „Emil Pfeiffer" z siedzibą w _tod~i,
ulica Zielona Nr. 18. Firma została Żlikwidowana.
Nr. 4012/A. · „Abram Rosenberg" . z siedztbą w
Łodzi, ulica Pi-0trkowska Nr. 21. Fi-rma została 'z !i.
kwfd.o·w ana. .
Nr. 4801/A. "Margot" wł. · Jadwiga Toruńceyk
f S·ka" z siedzibą w· Łodzi, ul. Piotrkowsoka' 64. Fir·
ma została zlikwidowana. ·
Nr. 6667/A. „Gustaw Buhle i S·ka. właścici~l
Brohl i Proppe" z siedzibą w Lodzi, Aleksandrowska
Nr. 41. Firma obecnie brzmi: „Gustaw . Buble i S-ka,
właściciel Artur Proppe". Na mocy prywatnej ·u1nowy z dnia 1 sierpnia 1925 roku ze spółki wystąpił
Józef Brohl i udziały swoje s-cedował na rzecz Artura
Proppe.
· ·
. · '
·.
Nr. 5622/A. „Qtton Standtlander" z sie&ib.\ w
Łodzi, ul. Rokicińska 17. Na m-ocy ·aktu intercyzy
zeznaneg-0 dnia 30 października 1906 roku , rep. Nr.
9663 przed Konstantym Mogilnickim, notatjmzem w
Łodzi ustalona została mi~dzy Ottonem Stadtlander,
a jego żoną Olgą z Lisnerów .wył1JiCzność majątku .i
wspólność dorobku. Prokurentem została mianowana
Olga Stadtlander-owa, zamieszkała w Łodzi ~ ulicy
R-0kidń&kiej 17.
.
..
0

645/B·

wy-

wypad.ka,ch podpisują firmę · łąćznie. Kapitał zakła
dowy _wynosi obecnie 18,ÓOO zł. pod·zielonych na · 180
udziałów po po 100 zł. :każdy.
Nr. 284jB. '11tódzki Bank Depozytowy - Spółka
Akcyjna" z sied:dbą w Łodii, Pie>trkowska 5. Kapi·
lał zakładowy podwyższony · został : o 360,000 zł1:1tych
,i obecnie wynosi l,44ó,OOO złotych i , jest podzielony
na 14,000 aikcyj po 100 złc1tyc'h;· k~żQa. . Na;· i~ocy .'po-
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„Underwood"

'

. Nr. 685/B. · „Fabryka Przetworów Chemicznych
„Chemikpol", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 99. Zarząd
o-hecnie · stanowi: Sewery.n Goldman, zam. w Łodzi,
Kilińskiego 93, któremu p·rzysłu~uje praw-0 samodziel•
neiiÓ . działania we wszelki-eh sprawach spółki, samodzielnego podpisywania w imieniu tejże wszelkich
· zobow.i!\-xań
weksli i żyrowania tychże.

wania.- .

Józ-e f -L·ezon· ·

Nr. ii848/A. „Szyja Frajdenrajch". Nawijal.Iiia
nici. Firm;i. istnieje od 1 lipca 1927 roku. Łódi, u!.
Pomorska 20. Właśckiel Szyja Fra:jdema.jch, zam.
w Łodzi przy ulicy Południowej Ni-. 36. Na mocy
a.litu intercyzy zeznanego 24 sierpnia 1917 roku za
480 przed notarjuęzem Komem w Łodzi ustalona.
została 'między właścicielem firmy i )ego żoną Priwa_. Bi~ wyłączność majątku i wspólność dorohku.

Nr.

SPÓ.-ŁKA Z OGR.POR.

-,

NAFTY, BENZYNY, QLBJÓW PĘDNYCH,
Sprzedaż =
SMARO\\'YCH i SPECJALNYCH~ _:_

Nr. 9541/A. „Anna Mr9wka" . z sieddbą .w. Ło
dizi, ulica Na;piórkowskiego 37. Przedsiębiors-two zostało zlikwidowane.

•

dowe, nie wyłącza.ją<: hipotecznych, pisma z :ia,da- · stane>Wienia Ministrów Przemysłu ł Handlu oraz:
niem sum z .instytucyj kredytowych . i róme dyspoSkarbu z-dnia 27 lipca 1927 r. ogłoszonego w Monitozyzje dla tych instytli<:~ .. oraz . p~łnomocnictwa i
rze Pol.5-kim za Nr. 181 ka·pi:tał zakładowy &półki Z<>·
wnioski są.dowe winny być podpisy.w ane wyłącznie
lltał pod~yższony o 360,000 zł-0tych.
.
przez dwuch czfonkó·w Komitetu Wykonawczego lub
Nr. 235/B. „Zgierska Farbiarnia i Apretura, Spół
icli zastępców, a mianowicie: przez Adama Ossera
ka Akcyfna". Ka-pitał zakładowy spółki obecnie wylub Emila Lmdsherga luh Kaziniierza Poznańskiego
110si Sw,000 zł. i jest podzielony na 4,000 akcyj po
wspólnie z Dr. Gualtiero de .Fischel lub Arturem ·Hel·
zł; _130 każda.
Zana,d obecnie stanowią: Ksawery
!erem. · Do żyrowana weksli w . i~ieniu spółki zostali
upoważnieni: Eugenjusz Łopusz~ń~k.i, łidź, Aleja 1-go Pniewski, Mieczysław Grab.iński, Tadeusz Suł-0cki,
Eina Sułocka i Marja Zdanowiczowa. Na mocy ~
Maja 6, Bronisław· Sobocki, Łóąź, Aleje Kościuszki
stanowienia
/\11.nistrów Przemysłu i Handlu oraz
Nr. 39, Henryk Szu.macher, Łódi, Sikolna 12, Karol
Skarbu z dnia 28 maja 1927 r. ogłoszonego w Nr. 131
Kenigsiberg, ' Łódź, Konst'1.nt~o,;śka 20,. Goffredo
Dobnik, Łódz, ul. Narutowii;:za 39 i Karol Engelma.n, „Monitora Polskiego" kapitał zakładowy spółki został powiększony o złotych 388,000.
Łódt, ,ul. Narutowicza 18, .z warunkiem, iż żyro win.
no być dokonywane ' Żawsze pn~ . Euge11.jus%a Łopu
Nr. 7?0/B· „Zelcer i S-ka", Spółka z ograniczoną
szańskiego, lub Broni-sława . Sobockiego lub Henryka odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi, Ałeja · 1-go
Szumachera łącz!tle . z Arturem· Hellerem lub Karolem
Maja 12.; Na mocy wyroku Sądu Okręgowego WyKe.nigsbergiem, -lub Goffredo Dobniikiem', lub Karo·
dział Handlowy z dnia 21 listopada 1927 roku firmie
!em Engelmanem. Prokury udzielone Eugerijuszowi
ogioszona została upadłość i kuratorem upadłości
Łopuszańskiemu, Karolowi Kenigsber.gowi, Bron_isła
mianowany. · został adw. Lewartowicz, zam. w Łodzi,
wowi Sobockiemu i Henrykowi' Szumacherowi zostapi-zy ulicy Nawrot 2.
ły odwol'ane.
'
. Nr. 622/B. . „Zjednoczeni RzeZllfoy żydowscy·,
Nr. 87JB. „Towarzystwo Akcyjne Wyro~w Tka.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś1:ią" z sied•ziba,
ckich „Herszl>crg i Birnbaum"~ Ifapitał , zakładowy
w ł:Ódzi, KiH.ń-s-kiego Nr. 60. Na mocy aktu zezna~półki/ obecnie Wyriosi zł. l,500,oOo p.o dzielonycb na
nego dnia · 19 grudnia 1927 roku rep. Nr. 5866 przęd
7,500 akcyj po iłotych' 200 nominalt!C'i w~rtosci każ.
Janem Krzemieniewskim, notarjuszem w Łodzi, firma
da. Na mocy postanowienia .Ministrów Przemysłu i
wst~ła zlikwjdowa~a.
Handlu oraz Skarbu z dnia 27 paid.: demika 1927 roku
ogłoszonego w Nr. 268 ·Monitora · Pólskieg<> ka'Pitał
_ Nr.
„Konstruktor, Spółka z ograniczoną
zakładowy spółki powięksŻ-ony został · o · złÓtych
odpowiedzialnością" z siedzibą w Łodzi, Kościuszki
300,000.
.
Nr. 7. Członek zarządu inżynier Juljusz Leszczyński
t
upoważniony jest d.o samodzielnego działania w imieNr. 187/B. „Towarzystwo Przemy.słowo ~ Han·
niu spółki, do jednooso·b owego podpisywania umów,.
dlowe Flcwalko, Spółka :z: ogranic.zoiią odpowiedzialkorespond.encji,
. pokwitowań, do odbierania ze wszy.
nością" z siedzibą w Łodzi, ul • . Radwańska 20/22.
·
stk.ich
instytucyj
sum, oraz prowadzenia z prawem
Zarząd obecnie stanowi: fa\'.ald Flehmig z Łodzi, ul.
.subitytucji wszystkich s1praw spółki we wszystkich.
Rad:wańska 20/22, Alfons Gregor;
zam. P.rzy ulicy
instytucjach i instancjach sądowyh i admlni.stracyj.
Podleśnej Nr. 1 t' i Otton Gohring, zamleszkały przy
ny:h. Weksle podpisuje pod stem'Plem fi.rmy dwuch
·ulicy sw. Anny 20, przyq:em Flehmig ·ma prawo saczłonków . zarzą-du, alho członek zarzą.du i prokuroot
m~dzielnego i}odpisywania firmy we wszy~tkich .
tqcznie. Prokurentem firmy mianowany został Józef
padkach, pozostali zaś podpisują kores<pondencję
B\ernacki.
zwykłą samodzielnie, natomiast We wszelkich Innych
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GGi.OSZENIE Nr. 2.
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Nr.

Nr. 11849/A. „Herszlik Truskolaski". Roboty in·
sta.lacyjne. Firma istnie1e od 17 grudnia 1927 roku.
Łódt, Trau~utta 4. Właściciel Herszlik Trwlwlaski,
zaąiieszkały w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 47. Jn.
tercyzy nie zawarł.
. Nr. 11850/A. „A. Marsy, Spadkobiercy" („Lea ;
Successeurs. de A. Marsy").
Sprzedaż
&p<>s.o bem
agenturowym i komisowym za prowizję towarów fabryk i domów reprezentowanych przez fi-rmę. Firma
is~eje od 1916 roku.
Lódź, ul. Pi~trkowska 171.
SpaA:lkobiercami A. Marsy są: Suzanna Bouvallet.
wdowa ·-Laura Marsy, J eanna Dramez i Deny11e MU·
sy, wszystkie w Łodzi, W ókzaóska 237 zamieszkałe.
Zar.zą.dc.am.i firmy są: Henri B<>nvallet z Łodzi, W~
czańska 2l7 i Jerzy Żar.now&ki z Łodzi, ul. Skorupki°Nr. 11, którzy mają prawo podpisywać firmę łącz
nie pod stemplem firmo1wym i łącznie w imieniu. firmy, za"wierać wszelkiego rodzaju umowy, kontrakty,
pod'Pisywać plenipotencje i wydawać zobowiązania.
Kórespondeocję · podpistije każdy z zarządców samodzielnie i każdy z nich samodZielnie ma prawo otrzymywać dla firmy wsz.elkiego rodzaju mająt~k, gotów;.
kę,
papieey wartościowe, korespondencję zwjkłĄ,
wartościową, pieniężna, i poleceoną. Intercyz spadko·
bierczynie nie zawarły.
_ Nr. 11851/A. "Wincenty Gajewski". Biuro dzien·
n.ików i ogłoszeń. Firma istnieje od 1913 r. Lódź.,
ul. Piotrkowska 103. Właściciel Wincenty.Walerja:n
Gaje~ki, zam. w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 103.
~ercyzy nie iz:awazł.
Nr. 11852/A. ,,A~ właściciel Mikołaj Ritt ł
S..ka". Wytwórnia i handel &p·rzętów radjo-technicznych. .Fh'ma istnieje od 17 grudnia 1927 roku. Łódź,
Naw.rot 1. Właściciele: Mikołaj Ritt i Borys Kalmanowia, zami_eszkali w Łodzi: pierwszy przy ul. Na·
wrot 1 - i drugi ipr,zy ulicy Zielonei Nr. 48. Spółka
fińnowa.
Czas trwania &półki o.kreśl<my został d-0
31 .grudnia 1928 rolw z automatyczne:m rocznem prze·
dłużaniem, Zarząd nałeży do obydwuch ws.pólni-ków.
Omowy, zobowiązania, czeki, weksle i wo.góle wszelki\ korespondencję podpisują obaj wspólnicy pod
ste~lem fumowym. Intercyz wspólnicy nie zawuli.
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ogłoszeń:

ogłoszeniowa

dzieli się na 4 szpalty. - Ogłoszenia zwyczajne 25 groszy za 1 milimetr
w · jednej · szpalcie. · Ogłoszenia w tekście 40 groszy za milimetr wysokośc:
w jednej szpalcie. Drobne 10 groszy za wyraz.
·
Strona

wysokości

· Octbito · ~ ·orUkarni iPaństWo-wei YI.

lodzi,

~iotrkowska 8~.

128028

