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KTO BUDUJE

Dr. W. P. KfcOBUKOWSKI

NIECH PAMIĘTA

FABRYKA MASZYN i U R Z Ą D Z E Ń
OGRZEWNICZYCH i ZDROWOTNYCH

INŻYNIER-CHEMIK

że piece pokojowe są przeżytkiem. Jedynie racjonalnemi są

P iecyki kaflow e p rzen o śn e 5 -k a n a ło w e
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gdyż grzeją one dłużej i silniej niż piece pokojowe, są
o 50% tańsze i zużywają o 75% mniej opału.
Kuchenki kaflowe przenośne „HEKLAU służą do go
towania, pieczenia i jednocześnie ogrzewania lokali.
Na składzie wszelkiego rodzaju kafle. Roboty zduńskie,

Zakład Zduńsko-Ceramiczny

H. G alla siS -k a

Telefon 36-32.

C* Na żądanie prospekty i kosztorysy.
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SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie, Al. Jerozolim skie 67. Tel. 15-03 i 15-04.
Multiplikatory ogrzew ania do pieców pokojowych—oszczę
dzają 50% opału, usuwają wilgoć. Drzwiczki p ieco w e
nigdy nie tracą hermetyczności, zwiększają wydajność
ciepła. P ie c e żelazne multiplikatorowe do perjodycznego
palenia, płaszczowe. P iece żelazne zasy p an e płaszczowe
„Kometa* do powolnego ciągłego palenia. C entralne
ogrzew anie za pomocą kaloryferów żelaznych, nieprzypalających kurzu. Kratki wentylacyjne. N asady komi
nowe i w entylacyjne obrotowe i stałe. W entylatory
i ekshaustory nizkiego i wysokiego ciśnienia, turbinowe
dla fabryk. Wrzątniki perjodyczne i ze stałym wypływem
wrzątku gorącego i ostudzonego. Urządzenia kąpielow e
piece kolumnowe, naftowe i gazowe, natryski itp. A pa
raty dezynfekcyjne stałe>i przewoźne. A paraty a se n i
zacyjne. Pralnie i suszarnie do bielizny. P iec e do s p a 
lania śm ieci stałe przewoźne. Suszarnie do owoców, wa
rzyw, okopowizn. Urządzenia do przerobu owoców i warzyw.

FflBRYKfl CZEKOLAD^ Sp. z ogr. odp.
w WARSZAWIE, ul. WOLNOŚĆ 2.

N O W O ŚĆ!

Kombinowane siewniki „LU CE NEC”
Lekkość, górny i dolny wysiew, nieporównane zalety
PRASY RĘCZNE DO SIANA, parowe używane
do słomy
B U K O W N IK I do koniczyny .M O N IT O R *
T. CZARLINSKI i K. SWINARSKI
(J. Radoński)
Warszawa, Nowy-Zjazd 5.
.... ............. —........... -------------- ----- — ................................1

suski E
EinfiflLnmmm
Tow. Akc.

Bolesław Gromkowski i S-ka
Złota 23, Polna 62, tel. 117 50

Kupno—Sprzedaż—Komis—Pracownia Mebli
Przyjmuje zamówienia na meble wykwintne i całkowite
urządzenie mieszkań, pensjonatów, hoteli itp.
...

W ykonanie solidne pierw szorzędne.

------- -
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KATOWICE
ul. Augusta-Szneidera N2 6 Tel. 1761.
V
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KATOWICE G. S. Ul. Uhlanda No 4. Telefon 1591.
Specjalność wyrobów:

dział. Modele drewniane do odlewów wszystkich gatunków maszyn do największych rozmiarów
dział. Mebli biurowych zaluzowych najnowszej konstruKcji.
\

Spółka fikcyjna Kawenczyńskich Zakładów Cegielnianych

Kazimierza CaRRhKOWR
założonych w r. 1886, Województwo Warszawskie, gm. Wawer produkuje:
Cegłę zwyczajną, maszynową, modelową, redjalną (kominową) posadzkową, sufitową, klinkrową,
ogniotrwałą, dachówki, sączki drenowe oraz rury kamionkowe-kanalizacyjne.
Za wydoskonalenie wyrobów otrzymano 24 odznaczenia w tem 12 medali złotych.
Zapotrzebowania na dostawy przyjmuje: Z arząd w W arszaw ie, K re d y to w a 16, te le f. 31-30.
Marka Fabryczna | K. G-

a

N A JW IĘ K S Z A

W K R A JU

Fabryka Maszyn i Narzędzi Ogniowych

„STRAŻAK”

Wyłączni reprezentanci: L. PIĘTKA i A. PŁOSKI

Warszawa, ulica Królewska Nr. 1. Telefon 205*25.
Polecają ze składu:
WOZY rekwizytowe, SIKAWKI, HYDROFORY, BECZKI 4 — i 2 kołowe, GAŚNICE,
HYDROPULTY, TRÓJNIKI rozdzielcze do sikawek, WĘŻE tłoczące i ssące, ŁĄCZ
NIKI do węży zaczepne i gwintowe, PASY, TOPORY, KASKI, OZDOBY straż, i t. p.,
POMPY dia celów gospodarczych i przemysłowych.
B
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Simo tMhńrao-Mwlm i
Jan POTOCKI

z
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Herman Meyer
f

Katowice, ul. Szylera N°. 17. Tel. 350.

Warszawa, ulica Żórawia 1, talef. 143-11.
Firma egzystuje od 1905 roku.
Posadzki massiv dębowe, fornierowane i klepka. Roboty
asfaltowe, brukarskie, Terrakotowe, mozajkowe, izolacyjne,
tektura (papa), gonty, dachówka, kafle, cement, gips,
wapno; drzwi, okna, okucia budowlane.

Odlewy stalowe, żelazne urządzenia
kopalni—konstrukcje żelazne—metale
• f

— chemikalje i artykuły

t,

techniczne.

Cena niniejszego numeru Mk. 300.
Warszawskie Laboratorjum Kosmetyczne

W. NOWACKI i S-ka

Służewska 2

poleca swego wyrobu KREM

M ETAM O R FO ZA
usuwa radykalnie piegi, żółte plamy i pryszcze

BOROBENZOESID

Rok XVII.

udelikatnia cerę i nieodzowny po goleniu.
W ydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze „ŚWIAT*.

Ns 30 z dnia 29 lipca 1922 r.

Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego
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Rim gm m im m m m illRlBliei
A by p o in fo rm o w a ć czyte ln ikó w „Ś w iata** o ru ch a b u d o w la 
nym s to lic y , o obecnym je g o s ta n ie i m ożliw ościach na n a jb liższą
przyszłość, zw ró c iliś m y się do jed neg o z n a jw y b itn ie js z y c h dziś
znaw ców stosunków bu dow la nych i niezm ordow anego p ra c o w n ik a
na p o lu ko o p e ra tyw m ieszkaniow ych, ra d cy m in is te rju m ro b ó t
publicznych , inż. K azim ierza Rechowicza, z prośbą o udzielenie
nam w yw iadu. O to szczegóły, ja k ie zebraliśm y w odpow ie dzi na
nasze za p y ta n ia :

Ul/cizki
Jąknie.
Kostiumy
Okrycia
J p r lc łsz c
TójkrfinTnaJjielizna

— Jakie są drogi, któremi zdą
żamy ku poprawie obecnych roz
paczliwych stosunków mieszkanio
wych w Warszawie?—zapytujemy na
wstępie.
— Staramy się zaradzić klęsce
mieszkaniowej rozrnaitemi drogami—
odpowiada inż. Rechowicz.— A więc
popieramy powstawanie i działal
ność kooperatyw mieszkaniowych,
opartych, oczywiście, na zdrowych
i mocnych podstawach, ułatwiamy
osiągnięcie kredytu na nadbudowę
pięter na istniejących już domach,
rząd stara się znaleźć środki finan
sowe na cele budowlane, wznosi
szereg domów dla swoich urzędni
ków, wreszcie projektuje budowę sze
regu gmachów państwowych, dzięki
czemu zwolni się dla prywatnego
użytku pewna ilość pomieszczeń,
dzisiaj zajmowanych przez urzędy.
— Jaka była geneza kooperatyw
mieszkaniowych w Warszawie?
- - Zanim odpowiem na to py
tanie, muszę wyjaśnić, że pierwot
nie udzielaliśmy pożyczki właścicie
lom realności z tym warunkiem, że
wzamian za te wyjątkowo korzyst
ne kredyty będą oddawali część zremontowanych lub nadbudowanych
pomieszczeń dla urzędników. Nie
bawem jednak okazało się, że wielu
właścicieli zatrzymywało najlepsze
pomieszczenia do własnego użytku,
a najgorsze przeznaczało dia urzęd
ników. Wyjaśnienie sobie tego faktu
1

wskazywało jasno właściwą drogę.
Zamiast przychodzić pośrednio z po
mocą potrzebującym mieszkań, le
piej było zrzeszać ich w koopera
tywy i ułatwiać tym kooperatywom
bezpośrednio posiadanie własnych
domów. Kooperatywa opierała się
na tern, że nabywała dla siebie dom
zrujnowany lub niedokończony i już
jako właścicielka domu korzystała
z pomocy rządowej w formie tanie
go długoterminowego kredytu. Po
czątkowo powstało zaledwie kilka
kooperatyw; społeczeństwo wahało
się w opinji; widoki realizacji wy
dawały się bardzo trudne wobec
wysokich kosztów.
— Czy te wahania i obawy znik
nęły dzisiaj?
— Świetny wynik, osiągnięty
zwłaszcza przez kooperatywę profe
sorską, zachęcił wiele innych ugru
powań do naśladowania. Dzisiaj
Warszawa liczy już około 40 ko
operatyw, które bądź to rozpoczęły
budowę, bądź są na najlepszej dro
dze do zrealizowania swych celów.
Pomijając kooperatywy profesorów
i urzędników ministerstwa robót pu
blicznych, na plan pierwszy wysu
wają się kooperatywy następujące:
urzędników zjednoczonych mini
sterstw, budujących na kolonji Staszyce, kooperatywa budowy domu
oficera polskiego, rozsiedlająca się
za Cytadelą, kooperatywa zjedno
czonych związków bratniej pomocy

CZEKOLADA
KARM ELKI
BI/ZKOPLY
KAKAO
LIEKBAA
KAOĆA
Sfa/tC iiZ ck ^ /h c /is
zz3óz..u>r:/8£9

Zakład PriyrodBleczniczy
Dr. J. ŁUCZYŃSKIEGO
w W arszawie, S m olna 10, te l. 139-22,132 02.

Kierownik Dr. W. K N O F F
(Choroby nerwowe i wewnętrzne)
p rz y jm u je 11‘/a— 12*/2 i 4—6.

Oddział kąpieli powietrznych i słonecznych
przy ul. Agrykola (vis a visŁazienek)

budowy domów akademickich, ko
operatywa domu studentek wyższych
uczelni w Polsce (pierwsza koope
ratywa tego rodzaju na świecie), ko
operatywa ministerstwa spraw za
granicznych, kooperatywa im. Lubeckiego (urzędników ministerstwa
przemysłu i handlu), kooperatywy
kolejarzy, pocztowców, nauczycieli
i t. p. Nie wszystkie Utworzone ko
operatywy mogą niezawodnie liczyć
na powodzenie. Wiele zależy od
energji uczestników, od podstaw, na
jakich rozwijają działalność, od ka
pitału, jaki same mogą zgromadzić.
— W czem wyraża się pomoc
rządu?
— Dotąd rząd udzielał koopera
tywom mieszkaniowym, podobnie
jak i właścicielom remontującym,
wykończającym i nadbudowywującym swoje domy, taniego kredytu.
Stosunek procentowy udzielanej po
życzki do posiadanego przez przed
siębiorcę kapitału (w gotówce, czy
w materjałach budowlanych i t. p.)
jest korzystniejszy dla kooperatyw,
niż dla jednostek prywatnych. Amor
tyzacja pożyczki nie mogła być dłuż
sza, niż w ciągu lat 60. Obecnie
cała akcja pomocy została przenie
siona do Banku budowlanego. Do
tychczasowa pomoc rządu na cele
budowlane sięga około miljarda mk.,
a dzięki tej akcji pożyczkowej z ty
tułu prywatnych pożyczek w samej
Warszawie uzyskano około 500 po
mieszczeń.

— Czy istnieje prywatny ruch dzie możliwa tylko wówczas, gdy
zdecydowane będą odnośne inwe
budowlany w chwili obecnej?
— Inicjatywa prywatna ograni stycje w dziedzinie komunikacji,
cza się dzisiaj prawie wyłącznie do wodociągów, kanalizacji i t. p. Bez
nadbudowy pięter na domach już tego niema mowy o rozroście mia
istniejących. Zmniejsza to ogromnie sta, bo nikt nie zgodzi się budować
koszta, bo deje gotową podstawę, na odludziu. Co do sprawy kredy
urządzenia świetlne, kanalizacyjne tów, to formę kredytu obligacyjnego
i wodociągowe, or<sz dachy, co trzeba uznać za najbardziej wska
wobec stałego wzrostu cen materja- zaną i jedyną w danym wypadku.
łów i robocizny gra doniosłą rolę. Oczywiście i każda kooperatywa mie
Natomiast nowych domów buduje szkaniowa i każdy prywatny przed
się bardzo niewiele z tego właśnie, siębiorca budowlany musi się wy
dopiero co wymienionego, powodu. silić na włożenie w budowę włas
nych funduszów, bo tylko wtedy
— A horoskopy na przyszłość?
wzrośnie należycie jego zaintereso
— Ażeby rozpocząć akcję budo wanie przedsięwzięciem. Dalej spra
wlaną w szerokim zakresie, potrze wy oprocentowania i amortyzacji
ba w pierwszym rzędzie terenów muszą być odpowiednio skalkulo
z odpowiednio przeprowadzonemi wane, bo przemysł budowlany tylko
urządzeniami i kredytu. Sprawa te wówczas może zostać uruchomiony
renów wiąże się bardzo ściśle ze w całej pełni, jeżeli będzie dawał
sprawą planu regulacyjnego Warsza zyski inwestowanemu w przedsię
wy. Ma on być najdalej za dwa wzięcie kapitałowi. I tylko w ta
miesiące przedstawiony ministerstwu kim wypadku moglibyśmy liczyć na
robót publicznych do zatwierdzenia; współdziałanie kapitału zagranicz
projekt regulacji opracowali wybitni nego.
fachowcy, przewidując w nim za
— Mówiłem dotychczas o spo
równo potrzeby chwili obecnej, jak
dalszej i bardzo dalekiej przyszło sobach zaradczych na chwilę obec
ści. Ta planowość jest niezbędna, ną i najbliższą. Ale pozetem czeka
inaczej bowiem poszlibyśmy dalej jeszcze nas i naszych potomków
w tym kierunku, w jakim szła do praca olbrzymia, praca nad centrum
tąd stolica, gdy całe dzielnice, jak miasta i istniejącemi dzielnicami.
np. żydowska, powstawały dorywczo Trzeba będzie przebudować zanie
i nieprawidłowo, gdy każdy budo czyszczone i źle zabudowane dziel
wał tak, jak mu się podobało. Obec nice, uzdrowić Powiśle, zabudować
nie troska o przyszłe miasto daje Pragę, rzucić szereg mostów przez
się odczuwać i na posiedzeniach Wisłę, związać to nasze kochane
komisji regulacyjnej, i w magistra miasto w jedną całość i nadać mu
cie, i w Radzie miejskiej. Dalej wygląd istotnie europejski. Bo je
chodzi o ustalenie stosunków praw żeli Warszawa ma mieć istotnie
nych terenów, przekazanych miastu charakter stolicy europejskiej, nie
w myśl ustawy o reformie rolnej. może mieć bezwarunkowo obecnego
Wreszcie nie należy zapominać, że wyglądu.
H/. I.
rozbudowa nowych przedmieść bę

Wędrówka po nowobudującej się Warszawie.
D z ię k i u p rz e jm o ś c i inź, K. R ecbow icza, p rz e d s ta w ic ie l „ Ó w ia ta "
m ia ł m ożność z w ie d z ić now e b u d o w le , w znoszone w W arszaw ie.
Z p rz e g lą d u tego, u z u p e łn io n e g o szczeg ółam i o d o k o n a n y c h i p rz e d 
s ię b ra n y c h je szcze za m ie rze n ia ch , z d a ją spraw ę zam ieszczone
p o n iż e j ro z m o w y i u w a g i:

W rezydencji profesorów Uniwersy
tetu Warszawskiego.
Niedawno jeszcze stała przy ul.
Brzozowej, w Warszawie stara ru
dera, tern tylko zapisana w pamięci
ludzkiej, że znajdowała się tu stu
dnia, która podczas oblężenia szwedz
kiego zaopatrywała ludność Starego
Miasta w wodę, i dzięki temu prze
szła do historji. Dzisiaj miejsce to
zdobyło po raz wtóry tytuł wejścia
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do dziejów stolicy. Tu bowiem sta
nęły wspaniałe gmachy — rezultat
pracy jednej z pierwszych w War
szawie kooperatyw mieszkaniowych,
współdzielni profesorów Uniwersy
tetu Warszawskiego.
— Klęska mieszkan’owa—infor
muje jeden z profesorów warszaw
skich—dokuczała nam zwłaszcza spe
cjalnie dotkliwie. Większość człon
ków ciała profesorskiego spolonizo
wanej po odzyskaniu niepodległości

Nowe budowle w Warszawie.

G m ach y k o o p e ra ty w y p ro fe s o ró w U n iw e rs y te tu W a rs z .
F ro n t od B u g a ju .
F ro n t od ul. B rz o z o w e j.

najwyższej uczelni w stolicy przy
była tu na nowe placówki już
w okresie ostrego głodu mieszka
niowego. Bywały wypadki, że ten
lub ów warunkował przyjęcie ka
tedry w Warszawie znalezieniem da
chu nad głowę. Zdarzały się nawet
rezygnacje z tego powodu. Ale i ci,
którzy zdołali z trudem zdobyć ja
kiś kąt domowy, nie byli bynaj
mniej w szczęśliwem położeniu.
Wszelka praca naukowa stawała się
niesłychanie trudna wobec niewygód
życiowych, ciasnoty i braku tak ko
niecznego spokoju.
— Z tych opresji wyratowała nas
idea utworzenia współdzielni mie
szkaniowej, zbudowania własnego
domu. Powstała więc kooperatywa,
narozie rozporządzająca bardzo niewielkiemi środkami materjalnemi,

bo wśród uczonych naszych nie
wielu znajdzie się miljonerów, licząc
nawet po dzisiejszym niskim kur
sie, a uposażenia nasze, niestety,
też trudno było nazwać dobremi,
gdy przeciętny rzemieślnik zarabiał
wielokrotnie więcej. A*e projekt
spotkał się z nader życzliwem po
parciem zarówno kół rządowych,
jak szeregu instytucji prywatnych
i poszczególnych jednostek; dzięki
temu też można było urzeczywist
nić nasze zamierzenia. Bardzo wiele
zawdzięczamy gorliwym i energicz
nym zabiegom sekretarza uniwersy
tetu, p. Jabłońskiego, i prof. Dzierzgowskiego, z pomocą przez ułatwie
nia kredytowe pospieszył dyrektor
Banku dla handlu i przemysłu,
p. Benzef, dyrektor Banku zjedno
czonych ziem polskich, p. Gintowtt,

dyrektor pocztowej kasy oszczędno
ści, p. Linde, a także ministerstwo
robót publicznych oraz inż. K. Rechowicz, który zaopiekował się na
szym domem ze szczególną pieczo
łowitością...
Istotnie, profesorowie warszaw
skiego Uniwersytetu mogą spoglą
dać z dumą na dokonane dotych
czas dzieło. Dwa gmachy, zbudo
wane wedle projektów inż. Tołłoczki
i Seredyńskiego, są i piękne i do
stosowane całkowicie do wymogów
kulturalnego człowieka. Od strony
ul. Brzozowej wiedzie do gmachu
piękny arkadowy most nad splantowanem, jako ogród, zboczem; z gór
nych pięter roztacza się szeroki wi
dok na Wisłę i pobrzeże praskie.
Drugi front od Bugaju ma jakby
średniowieczny charakter, całość zaś

Domy u rz ę d n ic z e na M o k o to w ie .

Dom u rz ę d n ik ó w min. ro b . p u b l. p rz y ul. K o w elskieJ 4.
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Nowe budowle w Warszawie.

K o lo n ja u rz ę d n ic z a na Ż o lib o rz u .

doskonale dostosowana do środowi
ska Starego Miasta. Oba gmachy,
jeden pięciopiętrowy, drugi trzechpiętrowy, mieszczą ogółem trzydzie
ści kilka mieszkań 3—5-pokojowych,
urządzonych z nowoczesnym kom
fortem. Nie zapomniano tu o niczem, nawet o wspólnej czytelni,
mieszczącej się na parterze domu.
Specjalną pieczą otoczono również
pamiątkową studnię.
Profesorowie warszawskiego Uni
wersytetu własną zabiegliwością i
energją stworzyli sobie możność
pracy, atmosferę zaciszną i miłą.

W domu urzędników ministerstwa
robót publicznych.
W domu przy ul. Kowelskiej
Nr. 4 na Pradze osiedliła się druga
kolonja współdzielców mieszkanio
wych, urzędnicy ministerstwa robót
publicznych. Duży 4-o piętrowy bu
dynek mieści ogółem 30 jasnych,
suchych pomieszczeń, z których
każde składa się przeciętnie z trzech
średniej wielkości pokoi, kuchni
i łazienki z elektrycznem oświetle
niem i z wszystkiemi wygodami.
Z okien frontowych domu rozpoście
ra się widok na panoramę Warsza
wy, Zamek, Katedrę św. Jana i ko
ściół 0 0 . Jezuitów, z drugiej ześ
strony na Cytadelę i Wisłę. W po
wietrzu nie czuć już wielkomiej
skiego zaduchu, odległość od mia
sta dosyć znaczna, ale dzięki tram
wajowi komunikacja nie nastręcza
trudności.
O powstaniu kooperatywy i historji domu współdzielczego infor
muje nas p. inż. K. Rechowicz
w następujących słowach:
— Spółdzielnia urzędników mi
nisterstwa robót publicznych pra
gnęła drogą samopomocy ulżyć
niedoli mieszkaniowej, której ofiarą
w bardzo znacznej mierze jest przedewszystkiem
klasa urzędnicza.
Przypadek zdarzył, że znalazł się
właściciel niewykończonego domu,
któremu zabrakło funduszów na do

prowadzenie budowy do końca.
Dowiedzieliśmy się o tern, rozpo
częliśmy z nim pertraktacje, poczem
współdzielnia, otrzymawszy pożycz
kę z ministerstwa robót publicz
nych, zakupiła dom w stanie napoły
gotowym i wykończyła go przy po
mocy kredytu bankowego. Nie jest
to oczywiście pałac, nie może ta
skromna siedziba porównywać się
z gmachami profesorskiej koopera
tywy, zewnętrzny wygląd nie wy
różnia się specjalnie estetyką, po
nieważ forma była już narzucona
przez pierwszego posiadacza. Ale
jest to wygodne pomieszczenie dla
szeregu rodzin urzędniczych, jakiego
z pewnością zazdrości niejeden nie
szczęśliwiec, gnieżdżący się w ja
kimś zarekwirowanym lokalu. Spra
wami administracyjnemi budowy
kierowali pp. inż. Matuszewski, Minchajmer, Szymański i Jachijnowicz.
Ich energji i poświęceniu należy
zawdzięczać, że budowa została
niezmiernie szybko doprowadzona
do pomyślnego zakończenia.

Na Żoliborzu i Mokotowie.
— A jednak wydawało mi się,
że Żolibórz leży bliżej Warszawy —
zwracam się do p. inżyniera K. Rechowicza, podczas gdy jedziemy
samochodem przez obszerne terytorjum, przeznaczone na pomieszcze
nie w niedalekiej podobno przy
szłości Jarmarku Warszawskiego.—
Czem się to tłómaczy, że właśnie
ten teren wybrano na kolonję urzęd
niczą?
— Nie trudno to wyjaśnić—od
powiada p. inż. Rechowicz. — Ko
nieczność zatrudnienia rzesz bezro
botnych wytworzyła projekt rozbiór
ki fortów. Sądzono, że uzyskany
wskutek tego materjał budowlany
będzie można zużyć do nowej bu
dowy i to wpłynęło poniekąd na
wybór tego a nie innego terenu.
Niestety, materjał z rozbiórki można
było wykorzystać tylko w bardzo
skromnej mierze, ale budowę roz
poczęto, klamka zapadła. Zresztą,
4

zgodzę się z panem, że teren nie
jest najfortunniej wybrany. Wogóle
w pomyśle budowy kolonji urzędni
czych poszliśmy za przykładem
z Zachodu, nie bacząc, że stosunki
walutowe i drożyźniane były u nas
zgoła inne. Co innego np. w Anglji.
Tam, dzięki zdrowej walucie, dzięki
uporządkowanym budżetom państwo
wym, przeprowadzono budowę ca
łych wielkich kolonji urzędniczych,
robotniczych itp. z doskonałym wy
nikiem, łagodząc z jednej strony
bardzo wydatnie głód mieszkaniowy,
z drugjej zaś zajmując tą pracą
zdemobilizowanych żołnierzy, robot
ników i rzemieślników, oraz stwa
rzając nowy popyt dla różnych ga
łęzi przemysłu.
— A więc rachuby na Żolibórz
i Mokotów zawiodły?— zapytuję.
— 1 tak i nie. Przeliczyliśmy
się ogromnie w kosztach, bo trudno
było przy rozpoczynaniu budowy
przewidywać tak ogromny spedek
naszej marki. Więc Żolibórz i Mo
kotów kosztują już dzisiaj niepo
równanie więcej, niż można było
przypuszczać, a wykończenie wy
maga jeszcze sum olbrzymich, zwła
szcza gdy się weźmie w rachubę
kanalizację, wodociągi, doprowadze
nie linji tramwajowej itp. Mimo
trudności finansowych, na jakie na
trafiliśmy, budowa będzie ukończo
na w szybkiem tempie, dzięki życzli
wej pomocy konsorcjum banków:
Banku Krajowego, Polskiego Banku
Przemysłowego, Banku Budowlane
go, Banku Komunalnego, Banku
Zjednoczonych Ziem Polskich itp.
Już zapewne w jesieni będzie od
dane do dyspozycji urzędników oko
ło 300 pomieszczeń, co niewątpli
wie przyniesie dużą ulgę w tak do
tkliwie odczuwanej przez stolicę
niedoli mieszkaniowej.

Kolonja akademicka.
Młodzież nasza, kształcąca się
w wyższych uczelniach, ta nadzieja
i zadatek lepszej przyszłości ojczy
zny, pędzi żywot w szczególnie tru
dnych warunkach. Gdy dawniej do
bijała się wiedzy „o głodzie i chło
dzie*, dzisiaj, prócz tych materjalnych trudności, grozi jej często je
szcze jedno niebezpieczeństwo: brak
dachu nad głową. Z rozmaitych
stron i z najdalszych kresów Rze
czypospolitej zjeżdżają się młodzi do
miast uniwersyteckich, a w wielkiej
liczbie i do stolicy. Pełni są zapału,
energji i dobrych chęci, ale to i ceły
kapitał, jaki przywożą z sobą. Wie
rzą, że zdobędą korepetycje, czy
inną poboczną prarę zarobkową,
gotowi są niedospać i trudzić się
nawet ciężko, byle pogodzić wallę
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o byt z pragnieniem wyższego wy
kształcenia.
Tymczasem przy samym wstępie
do stolicy stają wobec problemu
niesłychanie trudnego: trzeba zna
leźć jakiś kąt, gdzieby można się
uczyć i przenocować. Kto miał spo
sobność choć trochę zajrzeć poza kuli
sy sprawy miesz’aniowej młodzieży
akademickiej w Warszawie, jest prze
rażony warunkami, w jakich ta mło
dzież musiała nieraz żyć i pracować
w ciągu lat ostatnich. Ileż sił i energji marnuje się nadaremnie, zamiast
w przyszłości służyć pożytkowi kra
ju. Każde stargane „psiem życiem*
siły, to niepowetowana strata w na
szym narodowym bilansie. Bez prze'
sady powiedzieć można, że od wa
runków życia naszej młodzieży za
leży nasza przyszłość.
Zrozumiał to senat uniwersyte
cki, zrozumiały i inne miarodajne
czynniki, rozumie to dobrze i sama
młodzież. Ale wobec powszechnej
klęski mieszkaniowej, jakże trudno
znaleźć jakieś środki zaradcze. Sto
sowanie półśrodków — jak się to
działo w latach ostatnich — nie
rozwiązuje kwestji, nie usuwa złego.
Potrzeba radykalnego lekarstwa.
Nic więc dziwnego, że sprawą
tą, tak palącą, zajął się bardzo
energicznie Związek Bratnich Po
mocy polskiej młodzieży akademi
ckiej w Warszawie. W szeregu na
rad, jakie przedstawiciele Związku
odbyli z interesującym się bardzo
żywo tą kwestją inż. K. Rechowiczem, wyjaśniło się przedewszystkiem, że państwo budynków na
domy akademickie dać nie może,
te bowiem, któreby mogło na ten
cel przeznaczyć, leżą w punktach
miasta zupełnie w danym wypadku
nieodpowiednich.
Wogóle biorąc, przeróbka goto
wych budynków na domy akademi
ckie nie jest wskazaną, domy aka
demickie mieścić się winny w bu
dynkach specjalnie na ten cel bu
dowanych i do niego dostosowa
nych. Jako punkt wyjścia akcji na
leży więc przyjąć nie budynki goto
we, ale place niezabudowane. Place
takie udzielić może państwo, albo
gmina, albo wreszcie mogą być da
rem prywatnej jednostki. Place,
stanowiące własność państwa, a o ta
kich może być w pierwszym rzędzie
mowa, mogą być oddane albo
w dzierżawę 36 ścioletnią, albo
w dzierżawę wieczystą. W pierw
szym wypadku sprawę decyduje mi
nisterstwo robót publicznych, zaś
w drugim Sejm na wniosek mini
sterstwa w drodze specjalnych
ustaw, dopóki nie będzie uregulo

wana ustawowo sprawa dzierżaw
wieczystych.
Opierając się na nadziei uzy
skania poparcia i pomocy ze strony
ministerstwa robót publicznych i in
nych kompetentnych czynników pań
stwowych, przygotowano już szcze
gółowe plany budowy wielkiej kolonji akademickiej, która zapewne
stanie gdzieś na gruntach moko
towskich, gdzie również projekto
wana jest budowa gmachów dla po
szczególnych wydziałów uniwersy
tetu. Kolonja ma być zbudowana
w amerykańskim typie, z boiskiem
sportowem, kuchniami, salami ze
brań itp. O rozmiarach projektu
dają pojęcie załączone obok szkice.
Pozostawałaby jeszcze najważ
niejsza sprawa: sfinansowanie bu
dowy. Oczywiście kooperatywa aka
demicka uzyska kredyty państwowe
i kredyty w Banku Budowlanym.
Można mieć nadzieję, że banki
udzielą — w zrozumieniu doniosło
ści sprawy — większego subsydjum
na zapoczątkowanie budowy. Sej
miki powinnyby fundować oddzielne
budynki lub choćby tylko piętra
budynków w kompleksach budowli
projektowanych na domy akademi
ckie. Wreszcie nie odmówi zapewne
ofiarnego poparcia i ogół społe
czeństwa, zdając sobie sprawę z te
go, że przyszłość uczącej się mło
dzieży, ułatwienie jej zdobycia fa
chowego wykształcenia, zaszanowcnia sił i zdrowia na czekającą pra
cę obywatelską — jest kwestją przy
szłości kraju.
I chociaż zadanie w obecnych
warunkach wydawałoby się niemal
niewykonalne, trzeba wierzyć, że
będzie urzeczywistnione i że mło
dzież nasza już w niedalekiej przy
szłości znajdzie pomyślniejsze wa
runki bytowania i naukowej pracy,
aniżeli ma je, niestety, w obecnej
chwili.
Ź.

Kolonja oficera polskiego.
W ciszy, bez rozgłosu odbyło
się przed kilkoma dniami położenie
kamienia węgielnego na terenach
koło Cytadeli pod budowę domów
dla oficerów polskich. Badając spra
wę rozbudowy Warszawy, miałem
sposobność rozmawiać z kilkoma
głównymi organizatorami tego ol
brzymiego przedsięwzięcia, które
będzie niewątpliwie jednem z naj
świetniejszych przejawów samopo
mocy, wspomaganej zapałem, energją i silną wolą.
Mieszkaniowe
stowarzyszenie
spółdzielcze oficerów w Warszawie
zawiązało się w październiku ubie
głego roku. Rozwinięto bezzwłocznie
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akcję gromadzenia kapitałów, po
czyniono starania o uzyskanie tere
nów i pewnej pomocy ze strony
państwa. W ubiegłym tygodniu roz
poczęła się realizacja przedsięwzię
cia i odtąd z godziny na godzinę
rosną fundamenty, wnet poczną
urastać mury i w tym roku jeszcze
stanąć ma pod dachem 60 domów
typu oddzielnego i bliźniaczego.
Sześćdziesiąt domów!
— Ilu członków liczy koopera
tywa? — zapytuję.
— Kooperatywa nasza jest je
dną z największych w Polsce, liczy
bowiem przeszło 400 członków z jeneralicją na czele. Podkreślić trze
ba, że kooperatywa nie rozróżnia
ani szarż, ani rodzajów broni, sku
pia wszystkich od podporucznika aż
do generała broni.
— Skąd wzięli panowie fundu
sze, potrzebne na budowę?
— Członkowie kooperatywy zło
żyli już kilkadziesiąt miljonów i skła
dają fundusze w dalszym ciągu. To
była podstawa. Pozatem na pod
stawie porozumienia, jakie nastąpiło
co do poprawy bytu między mini
sterstwem spraw wojskowych a mi
nisterstwem skarbu, Bank Budowla
ny otrzymał ze skarbu państwa na
cele budowy naszych domów nie
zbędną kwotę, jako pożyczkę długo
terminową, zwrotną w ciągu 35 lat.
Bank też wykonywa kontrolę i nad
zór i zaznaczyć trzeba, że dokłada
wszelkich starań, aby zamiar nasz
jak najszybciej się urzeczywistnił.
— Czy pomyśleli panowie o spra
wie komunikacji pomiędzy kolonją
i miastem? — zapytuję, przypomi
nając sobie odległość Żoliborza.
— Sprawa ta znajduje się na
dobrej drodze. Na razie chodzi o to,
aby — wobec porozumienia, do ja
kiego już doszło między zarządem
miasta a komisją budowy wiaduktu
kolejowego obok dworca Gdańskie
go — Magistrat, nie czekając na
budowę wiaduktu, przystąpił już do
przedłużenia istniejących linji tram
wajowych Nr. 14 i Nr. 17. To by
łe by oczywiście tylko czasowe za
radzenie. Prawdziwem rozwiązaniem
kwestji lokomocji dla mieszkańców
Żoliborza,
Cytadeli, Marymontu
i przyległych okolic byłoby prze
prowadzenie trasy wprost od placu
Zamkowego przez Podwal, Długą,
Freta, Zakroczymską i Aleję Gwar
dii, która przecina naszą kolonję.
Taka nowa linja z jednej strony
usuwałaby konieczność podróży
przez Nalewki, z drugiej zaś skra
całaby bardzo znacznie odległość.
— Należy mieć nadzieję, że za
rząd miasta uwzględni te słuszne
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postulaty, mające zresztą ogólne
znaczenie dla dalszego rozwoju mia
sta — zakończyłem rozmowę z mymi
informatorami, życząc im, by jaknajprędzej zamieszkali we własnych
domkach, uwalniając się od obec

nych niewygód i przykrości zarek
wirowanych, lub zdobytych z tru
dem własnym przemysłem i wysił
kiem finansowym pomieszczeń.
IV. 7.

FUNDUSZE NA ROZBUDOWĘ WARSZAWY.
SKĄD PŁYNĄ I KTO Z NICH KORZYSTA?
R ozbudow a W arszaw y i in n y c b m ia s t p o ls k ic h w ym aga
o g ro m n ych śro d kó w . C a ła g o s p o d a rk a fin a n s o w a tego p rz e d s ię 
w zię cia ze śro d ko w y w u je się obecnie w B a n k u B u d o w la n y m . Tam
w ięc zw ra ca m y się z pro śb ą o in fo rm a c je , a b y tę w ażną kw estję
n a jb a rd z ie j w yczerp ująco i d o k ła d n ie p rz e d s ta w ić c z y te ln ik o m
„ ś w ia ta " .

— Jftkiemi środkami finansowemi rozbudowywuje się Warszawa?—
zwracam się z zapytaniem do uprzej
mego zawsze dla przedstawicieli
polskiej prasy dyrektora Banku Bu
dowlanego, p. Aleks. W. Szynwalda.
— Bank Budowlany — objaśnia
mój informator — rozporządza środ
kami państwowemi, prowadząc z ra
mienia rządu całą akcję budowlaną.
Środki te w roku ubiegłym, kiedy

Bank przejmował akcję, wynosiły
250 miljonów mk. W roku bieżącym
wstawiono do budżetu nieco większą
sumę, która ma posłużyć na pomoc
przy budowie domów, wznoszonych
zarówno przez poszczególne oso
by, jak współdzielnie mieszkaniowe
i gminy miejskie. Rzecz prosta, że
wszystko, co mieliśmy dotąd do
rozporządzenia, jest tylko kroplą
w morzu, zwłaszcza jeśli się zważy,
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że działalność naszego Banku roz
ciąga się na Kongresówkę i na do
magające się pilnej pomocy Kresy
wschodnie i na miasto Kraków.
W Małopolsce służy tym samym
celom Zakład kredytowy miast ma
łopolskich, który otrzymuje ze skar
bu państwa na akcję budowlaną
mniejwięcej tafcie same fundusze.
— Jak się przedstawia ta po
moc Banku Budowlanego w chwili
obecnej?
— W granicach udzielonych przez
państwo kredytów Bank przyznał ca
ły szereg pożyczek współdzielniom
mieszkaniowym, że wspomnę I-sze
Warszawskie T-wo budowy włas
nych mieszkań, które wykończyło
i oddało do użytkowania swych
członków dom przy ul. Smoczej
»Nq 7; dalej — kooperatywę budowy
mieszkań inż. Rona, budującą dom
przy zbiegu wybrzeża Kościuszkow
skiego i ul. Czerwonego Krzyża;
współdzielnię mieszkaniową „Dom
Akademiczek", która w tych dniach
kładzie kamień węgielny pod bu
dowę domu przy ul. Górnej, na ty
łach Sejmu. Prócz tego, Bank udzie
lił pożyczek gminom m. Włocław
ka i m. Kalisza na budowę domów
mieszkalnych, wreszcie całemu sze
regowi osób prywatnych, zarówno
w Warszawie, jak w Łodzi, Wło
cławku, Łomży, Tarczynie, Kaliszu
i t. d. Szczególnie pomoc, okazy
wana Kaliszowi, jest niezwykle owoc
na, bo tam wspomaga ona bardzo
silną miejscową inicjatywę prywat
ną, dzięki czemu z pomocą nasze
go Banku mogło już być wykończo
nych dwadzieścia kilka demów.
— Jakie są formy i warunki
udzielanych pożyczek?
— Pożyczki z kredy tów państwo
wych są udzielane na nizki procent
5 w stosunku rocznym i podlegają
zwrotowi w ciągu 3 lat. Jest to
więc kredyt względnie długotermi
nowy i tani, do jakiego nie jest
dzisiaj zdolna największa nawet in
stytucja prywatna finansowa. O po
większeniu jednak tych kredytów
wobec stanu naszych finansów dzi
siaj myśleć trudno. Bank Budowla
ny udziela pozatem pożyczek w emi
towanych przez siebie obligacjach
mieszkaniowych. Obligacje te są
oparte ó państwowy fundusz mie
szkaniowy, którego ustawa z dnia
19 sierpnia 1919 r. miała na celu
rozbudow ę miast przez budowę mie
szkań hygienicznych za pośrednic
twem współdzielni mieszkaniowych.
Z tego rodzaju kredytu w Banku
Budowlanym skorzystała jedynie, jak
dotąd, kooperatywa „Ząbki", są bo
wiem znaczne trudności w realizo
waniu obligacji. Zagranica nie inte-

resuje się niemi ze względu na nie
uregulowaną polską walutę, zaś ry
nek wewnętrzny jest zapchany pa
pierami. Dlatego tej formy kredytu
udzielono jedynie na sumę około
40 miljonów mk. Na nowe drogi
pchnie sprawę dopiero uchwalenie
przez Sejm ustawy o rozbudowie
miast, której projekt leży od kwiet
nia b. r. w Komisjach Sejmowych.
Nowa ustawa pozwoli na udzielanie
pożyczek w obligacjach nietylko
kooperatywom, ale i osobom poje
dynczym, a obligacje, oparte o gwa
rancję państwową, będą mogły być
lombardowane w P. K. K. P. aż do
90% swej nominalnej wartości.
— Czy poza temi pożyczkami
Bank okazywał jeszcze pomoc w in
nej formie?
— Owszem. Bank udzielił poży
czek na budowę zakładu wychowaw
czego w Kaczym Dole, udzielił —
z innych źródeł—pożyczki SS. Ur
szulankom w Poznaniu na budowę
gimnazjum i t. p. Obecnie Bank
wspólnie z innemi bankami finan
suje dokończenie budowy 26 domów
na Żoliborzu, przeznaczonych dla
urzędników, oraz kilkunastu domów
na Mokotowie, które wszystkie zo
staną oddane do użytku najprawdo
podobniej jeszcze w roku bieżącym.
Wreszcie Bank nasz rozpoczął fi
nansowanie olbrzymiego przedsię
biorstwa, jakiem jest budowa kolonji oficerskiej na Żoliborzu.
— Czy nie można zaintereso
wać zagranicę naszemi sprawami
budowlanemi?
— Robiono w tym kierunKu sta
rania i prowadzi się je dalej. Otrzy
mano też z zagranicy kilka propo
zycji, ale były one nie realne, bo
albo warunki finansowe były nie
możliwe do przyjęcia, albo też ka
pitaliści projektowali budowę objektów, nie dających się pogodzić z na
szemi przepisami budowlanemi, jak
np. domy kilkunastopiętrowe na
wzór amerykańskich „drapaczy nie
ba", czy olbrzymich hoteli, gdzieby
ceny normowano dowolnie, poza
ustawowemi normami. Ostatnio na
deszła też propozycja ze Szwajcarji,
wyrażająca gotowość udzielenia kil
kuletniego kredytu, wzamian jednak
za pewne koncesje. Sprawa ta jest
w toku.
— A jaki jest stosunek Banku
Budowlanego do krajowego przemy
słu budowlanego?
— Ażeby akcja była bardziej
intensywna, Bank nasz nie szczędzi
trudu i funduszów celem popierania
przemysłu budowlanego. Bank sfi
nansował cały szereg cegielni w oko
licy Warszawy, wkrótce rozpocznie
też eksploatację zakładów wapien

nych pod Kielcami. Bank stworzył
wielką spółkę akcyjną w Krakowie,
mającą na celu budowę gotowych
domów i produkcję wyrobów sto
larskich; organizuje spółkę ak
cyjną dla eksploatacji cementowni
Wrzosowa pod Częstochową i t. d.
— Więc widoki rozbudowy nie
są złe?
— Przeciwnie, już dzisiaj robi

się bardzo wiele. Przyszłość zależy
od zdobycia kapitałów, z jednej
strony, z drugiej zaś, i to w nie
małej mierze, od tego, aby sami
zainteresowani rozwijali inicjaty
wę. Samopomoc, poparta pomocą
państwa, może stworzyć bardzo
wielkie dzieło i to w krótkim sto
sunkowo okresie.

D O O K O Ł A P R Z E S IL E N IA .
Ledwo wskrzeszone zostało wol
ne, niepodległe państwo polskie,
pojawiły się choroby, które ongi
Polskę do upadku sprowadziły.
Jak dawniej, tak i dziś, w 20-m
wieku, „Polska nierządem stoi*.-.
Kłóciły się dawniej królewięta,
teraz za łby wodzą się przywódcy
partji. Jeden nie ustąpi drugiemu.—
Niech raczej Polska przepadnie,
niżby górą miał być przeciwnik.
Przeciwnik? Nie. Wróg. W Sejmie
ustawodawczym walczą stronnictwa
nie przeciwne sobie, lecz wrogie.
Sejm nie jest widownią dyskusji,
z której tryska snop światła; Sejm
jest areną zapamiętałej walki. Walki,
znieprawionej złością i nienawiścią.
Ustrój parlamentarny opiera się
na poszanowaniu praw większości.
W SejmieRzeczypospolitej większość
ma znaczenie tylko dla tych, którzy
ją dla siebie zdobyli. Pobity prze
ciwnik nie chce jej uznać i domaga
się — „porozumienia*... Liberum
veto błąka się po korytarzach Sej
mowych, tylko już nie nosi kontusza,
lecz marynarkę...
Powszechność polska patrzy na
tę orgję polityczną z trwogą, wsty
dem i bezradnością. Przywódcy
stronnictw chcieliby walkę przenieść
na ulicę, pragnęliby rozpalić żagwie
wojny domowej. Raz te, raz inne
partje wzywają ogół do demonstracji
publicznych.
Daremne zachody! Płomień nie
nawiści ogarnął tylko obłąkańczych
polityków i rozcietrzewionych publi
cystów. Powszechność polska chce
zgody i spokoju.
Gdyby można było te skłócone
ambicje zamknąć w jednej klatce!
Możeby się pozjadały wzajem!
Może — jak z owych żrących się
lwów na pustyni, zostałyby tylko
ogony!
*
*
*
Żniwa zapowiadają się doskonale.
W całej Polsce praca wre- Fabryki
w ruchu. Strejków nie ma. Bogactwo
rośnie.
Na jedno tylko nie może zdobyć
8

się ten cichy, łagodny, pracowity
naród. Na wybór rozsądnych i roz
ważnych przewodników. Bo nie
łudźmy się. Jeśli obecny Sejm,
po za nie liczną garścią wyjątków,
jest zbiorowiskiem warchołów, krzy
kaczy, próżniaków, demagogów i nie
dołęgów,—do następnego Sejmu ów
cichy, łagodny i pracowity naród
znów będzie posyłał warchołów,
krzykaczy, próżniaków, demagogów
i niedołęgów...
*
*
*
O co właściwie tym szaleńcom
chodzi? O wpływy podczas wyborów.
Partja rządząca wywiera zawsze na
szersze warstwy urok. Ta partja,
która rządzić będzie w Polsce
oodczas wyborów, pociągnie za
sobą mesy bierne, niezdecydowane.
Tak mówi teorja. W praktyce
może być inaczej. Nasz aparat
administracyjny jest jeszcze zbyt
luźny, by mógł—i chciał—odgrywać
w okresie wyborczym poważniejszę
rolę.
*
*
*
Publicyści partyjni—innych zre
sztą chyba już nie ma—załamują ręce,
rozdzierają szaty—i dolewają oliwy
do ognia. A jako ostateczny argument
jedna i druga strona cytuje głosy
zagranicznych dzienników, smętną
o polskim bezrządzie wyrażające
opinję.
— Słyszycie, co pisze o Polsce
„Temps"?
— Wiecie, co mówi o przesile
niu „Times*.
— Czytaliście, jak się raduje
„Berliner Tageblatt* i „Vossische
Zeitung?
Mniej więcej takie pojęcie o mo
ralności miała pani Dulska. Byle
uniknąć skandalu na zewnątrz, byle
nie dowiedzieli się sąsiedzi! Że
cudownie wskrzeszoną Polskę banda
rozpolitykowanych zaślepieńców pcha
z powrotem do grobu,—to mniejsze!
Tragedja rozpoczyna się wówczas,
gdy się o tern dowie pani radczyni
z przecieka!
Skrz.

Raj dziecięcy na poiskiem wybrzeżu w Gdyni

Ł a g o d n e fa le p o ls k ie g o m o rza p ie s z c z ą n a s z ą d z ia tw ę , k a rm ią c w y o b ra ź n ię p rz e ż y w a n ie m n a jb a rd z ie l
z a c h w y c a ją c y c h p rz y g ó d .
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Raj dziecięcy na polskiem wybrzeżu w Gdyni.

W a lk a z „ fa lą " .

W SOPOCKIEJ JASKINI GRY.
Bismark radził Polakom, by jeździli
do Monte Carlo. Niemcy gdańscy posta
nowili ułatwić obywatelom Rzeczypospo
litej wykonanie tej poczciwej rady. Zało
żyli dom gry w Sopotach. I mimo pro
testów zacnych ludzi, mimo przestróg
i nawet gróźb pism polskich, szulernia
sopocka nie przestaje ściągać gości pol
skich. Prawda, goście ci przeważnie są
nieuczciwej kategorji. Już sam fakt, że
namiętność do hazardu przemogła w nich
uczucie wstydu, świadczy wymownie
o ich charakterze...
Wątpimy, ażeby którykolwiek z czy
telników „Świata* przestąpił kiedy progi
tej „szpelunki*. Pokażmy więc, jak wy
gląda owa karykatura Monte-Carlo, mie
szcząca się w sopockim Kurhausie.
Gmach położony jest na wzniesieniu,
u wylotu głównej ulicy Sopóf; przylega
doń spory ogród, z którego roztacza się
piękny widok na morze.
Administracja szulerni nie czyni go
ściom zbędnych trudności. Każdy jest
chętnie widziany, byle miał pieniądze
w portfelu. Pan sekre<arz zadaje kilka
stereotypowych pytań, znalazły się wnet
dwa podpisy, — już masz w ręku, przyby
szu, kartę wejścia. Uprzejmym gestem
wskazują ci schody, wiodące na pierwsze
piętro. Tam są salony gry.

M ło d zi ż e g la rz e .

lowidłami o tematach germańskich, już
tłoczno. Damy w strojach bogatych, lecz
bez smaku. Ramiona, piersi i plecy—mo
cno obnażone. Bardzo często słyszy się
mowę rosyjską. Ale niemniej i polską.
Półświatek sopocki rekrutuje się w znacz
nej części w Warszawie z pośród dość
popularnych
postaci.
Kilka niemek,
przybyłych z mężami z poblizkich okolic.
Te mają wypieki na spoconych twarzach,
jedne powstrzymują towarzyszów od ha
zardu, inne, — namawiają. Wszystkie są
podniecone, zgorączkowane.
W sali duszno. Atmosfera umiejętnie
dopasowana, żeby nerwy wytrącić z ró

W ę d ro w n ik .

wnowagi. Opuszczone starannie f ranki
i story bronią dostępu dziennego światła.
Elektryczne lampy rażą jaskrawym bla
skiem. Stoły, już obsadzone przez grają
cych, otoczone są gęstemi wieńcami
obserwatorów, którzy raz wraz dają się
wciągać do gry. Stoły z „konikami* jeszcze
nie czynne. Będą uruchomione dopiero
o 11-ej wieczór, to jest wówczas, kiedy
ruleta przestaje być czynną.
*
.
*
Stół z ruletą. Dwóch krupierów, na
przeciwległych brzegach, zgarnia małemi
grabkami przegrane, wypłaca wygrane.
Po środku stołu zajmują miejsca dwaj
inspektorzy, — oczy i uszy kasyna.
Wystarcza objaw najmniejszego nie
zadowolenia, głośniejsze odezwanie się,—
już marszczą się brwi pp. inspektorów,
już strzelają gniewne spojrzenia, — wnet
padnie ostro słowo, przywołujące do po
rządku.
Dość znaczna liczba grających roz
kłada kajety, książki, notesy, — każdy
obrót kulki skrzętnie jest zapisany, zarubrykowany. Na tych rachunkach opierają
się różne „systemy*, mające zapewnić
w bliższym lub dalszym terminie wygraną.
Posiadacz takiego systemu, gdy mu
jtż zabraknie floty do dalszych ekspery
mentów, proponuje często rywalom od
stąpienie cennej tajemnicy. Tworzy się
spółka. Nowy amator daje pieniądze,
tamten—system niewątpliwy. Wygrane do
połowy. Oczywiście prawie zawsze spół
ka prędko się rozwiązuje z powodu na
głego wyczerpania się kapitału.

*
.
*
Godzina siódma wieczorem.
W przestronnej sali, ozdobionej ma
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Polski konsulat w Marienbadzie

G m a ch , w k tó ry m

Polskie schronisko turystyczne w Beskidach Śląskich.

m n ś c i s ię k o n s u la t p o l

s k i w M a rje n b a d z ie . K o n s u la t u d z ie la w s z e l
k ic h

in fo r m a c ji ro d a k o m , u d a ją c y m s ię

do

K a rls b a d u , M a rie n b a d u i F ra n c e n s b a d u .

Polacy siedzący przy stolach nie
rzadko udają Niemców. Pali ich wido
cznie uczucie wstydu. Oglądają się nie
spokojnie, czy ich kto znajomy nie wi
dzi. Kaleczą mowę niemiecką. Ale oto
kulka wpada z hałasem do przedziału,
większą stawkę zgarnia zręcznie krupier
swemi grabkami.
— Psiakrewl padło niebacznie. Wszy
scy się obejrzeli. Niefortunny gracz sku
lił głowę w ramiona. Któż nie zna
w Warszawie tego właściciela dużego
magazynu w śródmieściu?...
*

#
*
Dość znaczną liczbę grających sta
nowią kobiety. Grają z płonącemi rum ień
cami, z czerwonym blaskiem w oczach.
Ta marzyła o nowej kosztou nej tualecie,—
i oto nadzieja prysła, jak bańka mydlana« Tej znów sm ętne spojrzenie zamiera
na num erze, pokrytym ostatnią dwudziestomarkówką. I już może budzi się
postanowienie... Wszystko, byle dostać
paczkę banknotów, byle raz jeszcze spró
bować kaprysu fortunyl

Ta chęć odegrania się, to obłęd ha
zardu. W kącie sali przechadza się sm ę
tnie znany muzyk warszawski. Zdaleka
spogląda ku stołom.
~~ Kiedy pan wraca? — pytam.
Za parę dni. Tylko się odegram.
W tydzień później spotykam go
w Warszawie.
Odegrał się pan?
Machnął ręką i odszedł.

S c h ro n is k o .B e s k id u Ś lą s k ie g o *.

Żadne góry w Polsce nie mają tylu
udogodnień turystycznych, co Beskidy Ślą
skie. Na wszystkie szczyty wiodą wygo
dne ścieżki, zaopatrzone w kolorowe zna
ki, drogowskazy i napisy, na bardziej po
pularnych szczytach stoją wygodne schro
niska, połączone z restauracjami, istnieją
specjalne mapy dla turystów, i przewo
dniki opisujące drogi. W miesiącach let
nich równie jak w sezonie narciarskim
pełne są te góry turystów, a wprost rojno
jest od nich w niedziele i w dnie świą
teczne, gdy ku górom ruszą masowo tak
mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego jak
i Górnego. Przed wojną wszystkie te udo
godnienia były dziełem niemieckiego „Beskidenvereinu", a i turyści byli niemal
wyłącznie Niemcami. Zmianę tych stosun
ków wziął sobie za zadanie założony
w r. 1910 w Cieszynie „Beskid Śląski",
który z jednej strony rozwinął gorliwą
propagandę celem wzmożenia polskiego
ruchu turystycznego w Beskidach Ś lą
skich, z drugiej zaś strony postanowił
starać się o udogodnienia dla turystów,

chcąc tern niejako zamanifestować, że pol
skie towarzystwo turystyczne powinno być
gospodarzem w polskich górach. Rezulta
tem tej pracy, jak dotychczas, jest wyzna
czenie farbami szeregu ścieżek w okolicy
Wisły, zbudowanie przed wojną schroni
ska na Ropiczce, szczycie na zachód od
Cieszyna, leżącego obecnie na terytorjum
czeskiem, a wreszcie ostatnio budowa wspa
niałego schroniska na Stożku (975 m ),
szczycie położonym między Wisłą a J a 
błonkowem, przez który w odległości
zaledwie 8 metrów od schroniska przebie
ga obecnie granica czeska.
Uroczyste poświęcenie nowego schro
niska, które jest okazałym gmachem dw u
piętrowym, drewnianym zkam iennem pod
murowaniem, zbudowanym przy zastoso
waniu motywów ludowego budownictwa
śląskiego, wedle proj. Stanisława Chorubskiego przez inź. Józefa Ncsska, odbyło
się w niedzielę 9 lipca, przy udziale wie
lotysięcznych tłumów z tej i z tamtej stro
ny granicy.

— Proszę cię, mówi jakiś młody pan
po polsku do towarzyszącej mu pani, nie
denerwuj słę Teraz ja będę grał. Ty się
nadto zapalasz.
Wnet się zdecydował. Rozniósł pie
niądze w paru miejscach, kulka warczy
już w szalonych podskokach.
— Das Spiel ist gemachtl obwieszcza
krupier. Cisza. Słychać tylko łoskot kulki.
Zda się, że oddech w piersiach zamarł.
Zatrzymała się.
Młody pan zaklął, pociągnął małżonkę.
— Chodźmy do innego stołu.

Wychodzę. Śliczna czerwcowa noc.
Lekki powiew wiatru na osrebrzonym
blaskiem księżyca morzu.
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Oddycham głęboko. Tu zapomina się
o dusznem kasynie, w którem stosy pie
niędzy polskich płyną zielonem korytem
do kasetek i kes dyrektora, tłustego exfabrykanta cygar z Hamburga.
L u d w ik J . R odzyn.
G dańsk.

w*

Teatr Rozmaitości. „R. U. R.“ , dramat w 3 ch aktach Karola Capka.

.S z tu c z n i lu d z ie " w o b e c o s ta tn ie g o c z ło w ie k a (p. R y d z e w s k i).

M iło ś ć c z y n i h o m u n c u lu s ó w —luGźm i. ( S m o s ir s k a —S a rn e c k i )

F o t. J. M alarski.

Teatry Warszawskie.
T e a t r R o z m a i t o ś c i „ /2 U R .*
(Rossums Uniwersał Robots). Dramat
w 3~cł) aktach z komedją w prologu
Karola Ćapka.
Dramat p. Karola Capka jest
bajką, przeznaczoną dla niegrzecz
nych dzieci, bajką, chwilami intere
sującą, ale przeważnie naiwną i bez
wyraźnego morału.
Utopijno - socjologiczne fantazje
są niebezpiecznym materjałem dla
dramatycznego pisarza; djalektyka
laboratorjów chemicznych i fizjolo
gicznych, przeniesiona w formy
teatralne, stwarza rewolucję w re
torcie, ale nigdy w psychice. Verne,
Wells i Flamarion, nierzadko genial
ni w jasnowidzeniu wynalazczości
i twórczości ludzkiej, w konstruowa
niu psychiki człowieka nie wy
chodzą nigdy poza siebie.
Autor czeski upraszcza sobie
swój wszechludzko - społeczny kon
flikt w sposób wyjątkowo banalny.
Z jednej strony ludzie żywi,—z dru
giej maszyny ludzkie, wyproduko
wane w fabrycznych kotłach wiel
kiego Rossuma. Roboci mają wyrę
czyć pracującego człowieka, ale
grzech pierworodny—interwencja ko
biety—sprowadza katastrofę. Jeden
z inżynierów, powolny namowom
pięknej Heleny, zaczyna wytwarzać
nie maszyny, ale prawie — ludzi.
Oczywiście ludzie-roboci organizują
się w światowy syndykat, przepro
wadzają zwycięską rewolucję, mor
dują całą ludzkość, a sami, pozba
wieni zdolności rozmnażania się, ska
zują cywilizację w ciągu dwudziestu
iat na absolutną zagładę. W tej sy

tuacji bez wyjścia pojawia się no
wy cud: Adam i Ewa,—młoda para
Robotów, którzy fantastycznym, bo
nie fabrycznym sposobem, zapło
nąwszy ku sobie wzajemną miłością,
rozpoczynają na ruinach starego
świata pracę nad odrodzeniem (roz
mnażaniem) ludzkości.
Miłość czyni cuda, zwycięża intellekt i maszynę, inżynierów i me
chanizmy, namiętności indywidualne
i zbiorowe.
Gdyby tę piękną i niepozbawioną wzniosłości ewangelicznej ma
ksymę ubrano w formy nowelistycz
nego szkicu lub powieści, powsta
łaby napewno książka, przypomina
jąca w swych założeniach nieudaną
fantazję Claude Farrer’a „Skazani
na śmierć".
W dramacie Capka interesują
cym jest tylko społeczny motyw pi
sarza. Ani ludzie, ani Roboci nie
wnoszą ze sobą żadnej indywidual
ności człowieczej lub maszynowej,

Z teatrów warszawskich.

H a n n a R ó ża ń ska d e b iu to w a ła z p o w o 
d z e n ie m w r o li t y tu ło w e j w .S u b lo k a to rc e " w R o z m a ito ś c ia c h .
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we wszystkiem wyręcza ich dyskursywny temperament autora, który no
fizjologicznym eksperymencie chciał
dowieść daremności każdego wysił
ku materjalistycznej rewolucji.
Z założeniami Capka nawet naj
skrajniejszy materjolista historyczny
łatwo pogodzić się może. Między
wartością pracy intellektualnej a war
tością produkcji maszynowej niema
żadnego wyboru. Rynkowa i jakościo
wa wartość intellektualnego wysiłku
została ostatnio stwierdzona i za
manifestowana przez rewolucję bol
szewicką. (Uprzywilejowanie „spe
cjalistów*). Do czasu wojny poja
wiały się w rozważaniach teoretycz
nych ekonomistów i socjologów
(u nas Stanisław Brzozowski) pró
by, ujmujące pracę z filozoficznego,
jednogatunkowego stanowiska. Z tych
rozważań wyciągano pochopne wnio
ski, streszczające się w hasłach:
„precz z inteligencją". Dzisiaj, nie
ma potrzeby dowodzić absurdalności
tych pomysłów.
A dramat p. Capka właśnie te
otwarte drzwi rozwala przy pomocy
olbrzymiego aparatu społeczno*fizjo
logicznego. Roboci symbolizują pra
cę fizyczną, inżynierowie—„ludzkość *
i wysiłek intellektualny. Ten typ sta
wiania zagadnień społecznych pro
wadzi siłą rzeczy do optymistycz
nych rozwiązań z punktu widzenia
statyki społecznej. Na tern tle
żadna rewolucja nie może się udać,
każda idea, — nie tylko idea miło
ści,—ale cnoty, obowiązku, solidar
ności, wolności i t. d., ma zapewnio
ne zwycięstwo. Idea organizuje materję, a w pojęcui każdego przejawu
społecznego, nawet rewolucji ma
szynowych ludzi, tkwi element twór
czej świadomości.

Egzotyczny władca.

Jubileusz artysty.

W ła d y s ła w P io tro w s k i.

w s w e j p ra c o w n i

Po raz pierwszy od czasu istnienia
państwa Annamskiego panujący w tym kra
ju zwiedził Europę i udał się do Paryża.
Annam, państwo znajdujące się pod pro
tektoratem francuskim, leżące między Sia
niem a Kochinchiną, przed paru m iesią
cami z rzędu królestwa podniosło się do
rzędu cesarstwa. Na dworze Annamskim
w Hue panuje prawdziwie azjatycki prze

pych. Po rozbiciu w wiekach średnich
wielkiego cesarstwa chińskiego powstało
państwo Annam, którego artystyczna kul
tura pokrewna jest kambodzańskiej i siamskiej. Annamici mali, weseli, drobni lu
dzie o typie indochińskim i prawie że
zielonawej cerze okazali się podczas
ostatniej wojny całkiem niezdatnymi do
walki.

Autor „R. U. R." postępuje jak
fizyk lub astronom przy rachunkowem zestawieniu doświadczenia. Na
ułamki nie zwraca przeważnie uwagi,
bo mogę one zachwiać hipotetyczną
siłę jego eksperymentu. Ale te
ułamki właśnie w doświadczeniu
psychicznem — a tokiem jest każde
doświadczenie społeczne—odgrywają
rolę roztrzygającą. One sprawiają,
źe przyszłość jest przesłonięta taje
mnicą i żadne wyliczenia nie mogą
jej nawet w przybliżeniu określić.
Dlatego sztuki p. Capka nie
możno rozpatrywać z punktu widze
nia fantastycznych możliwości. Jest
ona raczej mocno odkształconą kalką
dnia dzisiejszego, rysunkiem kary
katuralnym dokonanych lub przy
czajonych przewrotów, z których
dramaturg-soc jolog pragnie wyciągnąć
artystyczne uogólnienia. Nie udały
się one czeskiemu pisarzowi w żad
nym kierunku, wyzyskał tylko kilka
teatralnie niezawodnych efektów melodromatycznych (Roboci oblegający
pałac inżynierów), ale zapędził się
tak daleko w naiwność i nieprawdo
podobieństwo, że utwór, poczęty napewno w egzaltacji i gorączce spo
łecznej, spadł w ostatnim akcie na
poziomy literatury nazbyt popular
nej, w której ostatnie słowo ma
„starzec z gór* o masce Tołstoja,
recytujący, bez żadnego związku
z dramatem, powszechnie znane cy
taty z pisma świętego.

Jeżeli p. Karol Capek iest repre
zentatywnym pisarzem dramatycz
nym młodych Czech, to „R. U. R.“
nie powinien był być pierwszym
utworem tego autora, wprowadzo
nym na scenę polską.
Artystyczne błędy dramatu pogłę
biła w najwyższym stopniu błędna
obsada i niepomysłowa reżyserja.
Reżyser wystawił sztukę współczes
ną, chociaż akcja rozgrywa się nie
mal w fantastycznej przyszłości, (ko
niec XX-go wieku — to już fanta

Jubileusz 40 Ufniej zasłużonej pracy
obchodził niedawno w Teatrze Polskim
w Wilnie artysta sceny tamtejszej p. Wła
dysław Piotrowski. Karjerę sceniczną rozooczął jubilat w Krakowie za dyrekcji
Rychtera, następnie pracował kolejno we
Lwowie pod dyrekcją St. Dobrzańskiego,
w trupach Teksla, Puchniewskiego, H. La
sockiego i innych, zdobywając zneczną po
pularność jako śpiewak operetkowy. Za
służonem u i dobremu koledze zgotowali
towarzysze pracy gorącą owację przy
otwartej kurtynie.

styczna przyszłość). Ani kostjumy,
ani ludzie nie różnili się niczem od
dzisiejszych, jedynie możliwą i do
puszczalną byłaby inscenizacja futu
rystyczna. Z pośród aktorów p. Jarszewska wyrażała z powodzeniem
i wdziękiem „das ewig Weibliche*.
P. Kalinowski w roli robota Radiusa
uderzył w ton fascynującego demonizmu. Poza tem obsada innych
ról wywoływała ciągłe nieporozu
mienia między widownią a sceną.

E. B.

Ze Śląsk a.

K o le ja r z e p o ls c y , o b e jm u ją c y w T a rn o w ic k ic h G ó ra c h ru c h k o le jo w y na G Ś lą s k u .

STAN

RACHUNKÓW

Banku Związków Ziemian Sp. Akc.
NA DZ. 1 LIPCA 1922 R.

Instytucja Centralna —Warszawa, Kopernika 30.
ODDZIAŁY: Białystok, Bielsk. Pódl., Ciechanów, Częstochowa, Jędrzejów, Konin, Lublin,
Mława, Noworadomsk, Opatów, Płock, Radom, Równe, Włoszczowa, Wysokie-Mazowieckie, Zamość.
AGENTURY: Ciechanowiec, Hajnówka, Przasnysz, Sierpc.
W organizacji: Oddziały w Łęczycy i Piotrkowie. Agentura w Busku.

STAN CZYNNY.

STAN BIERNY.

Gotowizna w k a s ie .........................Mk. 266.779 875.—
Pozostałość w P. K. K. P. .
47.995.310.—
,
w P. K. 0 ...................
6.793.086.—
W a lu ty .............................................
10 723.079.—
Papiery procentowe własne:
a) pap. państw.
hip. i komun. Mk. 2.701.271.—
b) akcje. - .
23.849 262.—
26 550.533.—
Udziały w przedsiębiorstwach przem yślowych...................................
61.480.410.—
Weksle zdyskontowane . . . .
1 302.298 289. Rachunki otwartego kredytu:
a) zabezpiecz.
wekslami i
ewikc. hip. Mk. 1.361.124.963 —
b) zabezpiecz.
pap. publ.
i inn. wart.
116 663.537.—
1 477.788.500.Pożyczki te r m in o w e ....................
9 358.245.—
Rachunki korespondentów’ „Loro* .
50617.016.—
„
»
„Nostro*
51.384.501.—
Nieruchomość...................................
2.530.000.—
Ruchomości b iu r o w e ....................
16 635.250.—
Koszty h a n d l o w e .........................
144.848.605.—
„ o rg a n iz a c ji.........................
13.082.077.—
Inkaso weksli...................................
245.450.998.—
„ u różnych .........................
206.231.674.—
Rachunki z Oddziałami . . . .
495.077.728 —
Różne ra c h u n k i..............................
526.856.646 —
Mk. 4.962.481 822 —
D e p o z y ty ........................................
635.509.860.—

Kapitał z a k ła d o w y ......................... Mk. 309.000.000.—
„
z a p a s o w y .........................
78.225 666.—
„
rezerw ow y.........................
11.542.765.Wkłady:
a) terminowe . Mk. 262.005.682.—
b) rachunki cze*
kowe. . .
1.236.700.078.— 1.498.705.760.—
756.054.779.—
Redyskonto w e k s l i .........................
Rachunki korespondentów „Loro" .
194.687.285.—
„
„
„Nostro*.
149 110.336.—
Kasa Przezorności i Pomocy . .
6.795.092 —
Procenty i prow izje.........................
207.360.734.Przekazy.............................................
52.672.484.—
465.660.701.—
Różni za in k a s o ..............................
566 947.291.—
Rachunki z Oddziałami . . . .
674.718 929.—
Różne r a c h u n k i..............................
\

\
Mk. 4 962.481.822.—
Różni za d e p o z y ty .........................
635 509.860.—
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BANK BUDOWLANY
S P Ó Ł K A A K C Y JN A

BANK DEWIZOWY
Warszawa, Ś-to Krzyska 30, tel. 149-63, 92-59, i 88-90,
Kraków, ul. Św. Anny L. 9 (dom własny), telefon 124.
1. Udziela kredytów na cele budowlane.
2.

Emituje obligacje mieszkaniowe gwarantowane przez
Państwowy Fundusz Mieszkaniowy.

3.

Załatwia wszelkie czynności w zakresie bankowości.

4.

Zaopatruje przemysł budowlany w węgiel i koks.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
D O KO ŁA P R ZES ILEN IA.

ćO''

*
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MK.
pol.

Wniosek nagły w sprawie wotum
nieufności dla Naczelnika Państwa wnio
sły do Sejmu Zw. L. N., Chrz. N. P. R.
i Chrz. N. S. L.
Wskutek odmowy nominacji Korfantego
sprawa przesilenia utknęła na martwym
punkcie. Dezorjentację zwiększyło jeszcze
stanowisko K. P. K., który absolutnie
sprzeciwił się wywoływaniu przesilenia
na naczelnem stanowisku. Wobec tego
p. Korfanty nie znalazłby już w Sejmie
większości.
Próbę stworzenia gabinetu parlamentar
nego podjął pos. Witos, dążąc do koalicji
stronnictw prawego i lewego centrum,
z wykluczeniem skrajnej prawicy i lewicy.
Projekty rozwiązania przesilenia są
najrozmaitsze. Zespół lewicowy cbce po
nownie stwierdzić na Komisji Głównej,
czy Korfanty ma wymaganą większość;
Z. L. N. zamierza wprowadzić sprawę
przed plenum Sejmowe, lewica proponuje
danie Naczelnikowi Państwa nowej spo
sobności podjęcia inicjatywy.
SEJM I RZĄD.

Projekt ordynacji wyborczej zdecydo
wał Sejm odesłać do komisji. Odwleka to
sprawę w nieskończoność. ^Tydzień komi
syjny ma 90 dni“ —wołano złośliwie, gdy
wyznaczano komisji termin tygodniowy.
Rada ministrów załatwia w dalszym
ciągu sprawy bieżące, nie mogąc doczekać
się przyjścia następców. Na jednein
z ostatnich posiedzeń uchwalono dodatek
drożyźniany dla urzędników. Niestety,
drożyzna rośnie szybciej, niż podwyżki
pensji.

GRAND PRIX AUTOMOBILKLUBU FRANCJI.

S R R A W Y P O LS K IE .

Program rokoicań polsko-niemieckich,
które rozpoczną się w najbliższej przy
szłości, ustalono na konferencji pełno
mocników w Warszawie. Obejmuje on
mnóstwo spraw spornych, odnoszących
się w znacznej części do Wielkopolski.
Ze strony niemieckiej widać tendencję
zgody.
Flota polska powiększy się znacznie
w związku z traktatem
Wersalskim.
Zgodnie z zapadłym obecnie wyrokiem
rozjemczym, Polska otrzymuje 40.760 ton
pojemności statków rzecznych 4.849 H P.
siły holowniczej, oraz przystań w Kistrzyniu.
125 miljonów mk. niemieckich mają
Niemcy zapłacić Polsce tytułem odszkodo
wania za ubezpieczenia społeczne w Wielkopolsce w ciągu 2 tygodni wedle posta
nowienia Rady Ligi Narodów.
Nowa- nota litewska do rządu polskiego
powtarza raz jeszcze niedorzeczny w aru
nek oddauia Wilna Litwie i ustalenia
granicy wedle traktatu suwalskiego. Po
nieważ to je st staw iane jako podstawa
rokowań i porozumienia, więc widocznie
.Kowno nie życzy sobie zgody.
Litwini w pasie neutralnym dopuszczają

W dniu 15 lipca r. b. został
rozegrany w Alzacji w okolicach
Strasburga wielki międzynarodowy
wyścig samochodowy, urządzany
dorocznie
przez
Automobilklub
Francji. Welka odbywała się na
klasycznym dystansie 803 km. przy
współudziale 18 maszyn ad hoc
skonstruowanych przez najwybitniej
sze fabryki samochodów.

Zwycięstwo przypadło w udziale
maszynie Fiat, kierowanej przez
Felice Nazzaro, który osiągnął im
ponującą średnią szybkość 127,7 km.
na godzinę.

się nowych gwałtów, grabiąc i mordując
ludność miejscową.

Znany polityk włoski Orlando otrzymał
od króla misję utworzenia gabinetu i, jak
się zdaje, znajdzie poparcie większości
w parlamencie.
Na Ukrainie sowieckiej wybuchło nowe
powstanie przeciw bolszewikom. Powstańcy
zdobyli Kamieniec Podolski, wymordowali
komisarzy i posuwają się dalej.
1P Irlandji trw ają dalej krwawe
walki. Powstańcy wyrażają wprawdzie
gotowość do kompromisu, ale rząd angiel
ski uważa żądane ustępstwa za zbyt
wielkie.

P O L IT Y K A Z A G R A N IC Z N A .

Na starania niemieckie o ulgi w od
szkodowaniach odpowiedział Poincare me
morandum, w którem wskazuje, że moratorjum mogłoby objąć tylko dwie' najbliższe
raty, że spadek marki sprowadzają sami
Niemcy i że konieczna je s t energiczniejsza
kontrola finansowa w samym Berlinie.
Konferencja rzeczoznawców w Hadze
je st od szeregu dni na wyjezdnem. Nie
załatwiono dotąd pozytywnie ani jednej
najdrobniejszej sprawy.
Delegacja rosyjska w Hadze, już spa
kowana,
znowu rozpakowała kuferki,
a Litwinow mniema, ze jednak uda się
dojść do jakiegoś porozumienia. Prócz
niego—ja k się zdaje — nikt nie żywi tej
nadziei.
Gabinetowi włoskiemup. Fanty odmówił
parlam ent bardzo znaczną większością
zaufania, głównie z powodu słabości wobec
wybryków faszystów. Rząd podał się do
dymisji.
Strajk protestacyjny 7, powodu gwałtów
faszystów objął północne Włochy. Sytuacja
była bardzo groźna. Faszyści poczęli
gromadzić siły, celem steroryzowania
strajkujących. Nastąpiło jednak uspoko
jen ie'i strajk powoli wygasa.
16

Załączone zdjęcia przedstawiają
Felice Nazzaro oraz prowadzoną
przezeń zwycięską maszynę FIA T.

Mordercy Rathenaida popełnili samo
bójstwo w zamku Saaleck w chwili, gdy
policja obiegła ich kryjówkę.
RÓŻNE.
Ludwik Włodek, znany publicysta polski,
konsul generalny w Monachjum, zniarł
nagle po operacji.
Purze i huragany wyrządziły w Polsce
ogromne szkody. Zniszczeniu uległy zwłasz
cza okolice Piotrkowa i powiat bocheński
w Małopolsce.
Skazany komunista Dąbal doczekał Się
nowej chwały w Petersburgu, gdzie imie
niem jego nazwano jedną z ulic.
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BIURO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE

JAN U SZ DZIERŻAW SKI i S -k a
*

WARSZAWA. Hoża 56, tel. 113-79.
Wykonywa wszelkie roboboty w zakres budownictwa wchodzące.
Posiada na składzie S Z M E L C

Ż E L A Z N Y w ilościach wagonowych.

Adres dla depesz: „Warszawa— Jandzierż11.
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bank związku spółek zarobkowych^
ODDZIAŁ KATOWICKI
KATOWICE, ulica Fryderykowska Nr. 7. Telefon 1539, 525. Adr. telegraficzny: Zarobkowy— Katowice.

otwiera rachunki bieżące i czekowe, dyskontuje weksle, uskutecznia przekazy na wszystkie miejscowości
w kraju i zagranicą, przyjmuje depozyta w markach polskich i niemieckich na dogodnych warunkach,
zakupuje i sprzedaje waluty, akcje i papiery wartościowe tak niemieckie jak i polskie oraz załatwia
wszystkie interesy w zakres bankowości wchodzące.

FABRYKA CUKRÓW i CZEKOLADY

JANA ZIÓ ŁKO W SKIEG O
Wolska 32. Tel. 189-97.

Poleca specjalnie CZEKOLADĘ JAJECZNĄ ZDROWIA I ANYŻOWĄ,
.— — Żądać wszędzie !

—

£ ax* o ej a s? <3L- cf P o m o r z e
Generalne przedstawicielstwo: Dom Handlowo-Przemysłowy H. Podkomorski i S-ka, Warszawa, Nowy Świat 2, Tel. 176-32>
-------- " Do nabycia w pierwszorzędnych handlach win, wódek i towarów kolonjalnych.
---------------------

techniczne

W ACŁAW TOMASZEWSKI i S-ka Inżynierowie^

Warszawa, Żórawia Ne28. Tel. Ne 162-68,61-16. Warsztaty mechaniczne—Mokotów, Puławska Ne 16.
I. OGRZEWANIE CENTRALNE różn. syst. KANALIZACJA, WODOCIĄGI, PRALNIE, SUSZARNIE, KUCHNIE
PAROWE własn. syst. KOMORY DEZYNFEK. II. KOTLARSKIE ROBOTY i KONSTRUKCYJNE. MONTAŻ, REMONT
^MOTORÓW spalinowych i parowych we wtasn. warsztatach mech. III. Porady techniczne, projekty i kosztorysy^^,
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Zużyte i nowe flaszki wszystkich gatunków w kompletach i poszczególnych ładunkach kupuje,

LUDWIK C ZEC H & Co.
Hurtowy skład i handel flaszek. H U TA K R Ó LE W S K A G.—S. Tempelstr No 2.
[7 |n n n D n n n n a n n a n D n a a a n a D n n a a n n n n n n n n c 3 n n n a n g

J3

A R TY K U Ł Y B U D O W L A N E I T E C H N IC Z N E

Q

g poleca DOM HANDLOWY St. MATŁAWSKI i S-ka Sp. Akc. g
D

D

Warszawa, Moniuszki 2. —---- Adres telegraficzny „ESTEMAT*

E]caaEai=ac=aBcaE=]C3i=iBicam=3C3C3Oii=iaE=ic3cac=ac=3cai=3cac3C3i=3cac3E=icac3C3i=mc3E]

S p ó łk a S p o ż y w c ó w Z JE D N O C Z E N IE
SPÓŁKA ZAPISANA Z OGR. POR. W KATOWICACH
posiadająca obecnie 16 własnych oddziałów potrzebuje dostaw wszelkich artykułów spożywczych, kolonjalnych, smalcu, margaryny, mąki i t. p. Zakupuje tylko z pierwszej ręki producenta.
Pośrednictwo wykluczone.

NASZA KSIĘGARNIA SP. AKC. Związku P. N. Szk. P.
poleca WIELKI WYBÓR KSIĄŻEK SZKOLNYCH, NAUKOWYCH i BELETRYSTYCZNYCH dla DZIECI
i MŁODZIEŻY. TEATR AMATORSKI, MAPY i OBRAZY.
Wysyłka odwrotną pocztą za pobraniem.
*

------------ .----------------- .

Katalog wydawnictw własnych i komisowych na żądanie bezpłatnie.

------------------------------------------- --------— .------------------ .-------------- —.

-------- —

O

O

Prędko i pięknie PISHĆ IK Z Y
Kaligraf B. B E R M H Ii

W C i ą g u 15 L E K C J I
Elektoralna 14 m. 56.
□

□

A
KOSIARKI, PRASY ręczne do siara, GRABIE konne,
MŁOCARNIEj cepowej sztyftowe i szerokomłotne. MANEŻE i inne maszyny rolnicze sprzedaje

BIURO ROLNICZO-TECHNICZNE

Inż. St. NAWĄKOWSKI, oSpółka
gr. oip
WARSZAWA, Kredytowa 4.

Sp. 2 ogr.
poręką

CANITAę*

Od kilku dni na ulicach Warszawy zwraca powszechną
uwagę niezmiernie pomysłowa ruchoma reklama mydła
Schichta marki „JELEŃ”. Towarzystwo „5ATURNIA”, po
siadające wyłączną produkcję tego mydła na Polskę, pra
gnie w ten sposób, jak i za pomocą na wielką skalę za
początkowanej reklamy prasowej, zaznajomić ogół kon
sumentów z dobrocią swego mydła, które na rynkach
zagranicznych oddawna zdobyło sobie powszechne uznanie.

KATOW ICE,

jjO /llill/lO
u]t Frydrychowska 44, tel. 465.
KATOWICKA FABRYKA BANDAŻY i PRZYBORÓW SANITARNYCH
Poleca: Watę opatrunkową, artykuły gumowe, bandaże, na
rzędzia chirurgiczne: metalowe, z twardej gumy, szkła,
cellulojdy, porcelany. Szczotki do zębów, przybory toaleto
we i grzebienie.

Druk Galewski I Dau, Warszawa.

Odp. red-wydawca: ST. KRZYWOSZEWSKI.
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Rok XIV.

Warszawa, dnia 29 lipca 1922 roku.

Juljusz German.

Powieść.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
Światło lamp samochodu zanu
rzyło się rozpylonym snopem pro
mieni w mrok ulic. Przygłuszony,
gładki poświst kół. Raz w raz jak
ryk z gardzieli olbrzyma, walczącego
z upiorem przestrzeni, urwany wrzask
tuby, niecierpliwem, nagłem ostrze
żeniem groźny.
Sylwety domów i murów zamarłe,
niby równo ścięte wręby jarów
ogromnych.
— Wąwóz skalisty — śni się
Broniczowi majak zbłąkany,—urwis
ka koło Pontebby i na dnie perłowo
srebrny rzut potoku...
Miniaturowy obrazek z tła ciem
ności błyśnięciem się wycina: Liii
w głębi loży, odświętnie czarująca,
2 twarzą jak pozdrowienie z oddali.
A ta dal, nad dotykalną rzeczy
wistość wyniosła, innej, najprawdzi
wszej rzeczywistości niesie zapo
wiedź gwiaździstą, biegną z niej
nici upewnień o czemś skrytem za
mgłą lodowej bojaźni, a cudniejszem,
niż słońce.
— Liii, istnienie najdroższe —
pomyślał.
I w tym samym momencie ostro
czujna pamięć przywiodła mu przed
oczy ową wizję senną z przed
tygodni, przeraźliwie wyraźną, w któ
rej widział czerwone mury fortów
wśród śniegu tającego czarnemi
płatami, w oparach świtu oddział
żołnierzy gotujących do strzału ka
rabiny, słup wbity w zwał rozkopa
nych grud ziemnych, pod słupem
kogoś... postać niedojrzaną już do
brze...
tylko błysk najbledszego
złota...
Bezpośrednio po myśli o Liii
zjawiła się ta wizja i taksamo teraz
jaj przypomnienie.
Wzdrygnął się w skurczu głuchego
gniewu na ten związek, poza grani
cami jego świadomości i woli sple
ciony.
Kto zesłał mu wołającym znakiem
tę wizję, która wyprzedza spełnienie

faktu, urąga żelaznej kolejności
zdarzeń i pojęciu czasu, odmierzo
nemu niezmiennie?
Kto śmie łączyć w jego myślach
najplugawszy stwór ludzki z najbiel
szym kwiatem tęsknoty, co wyrósł
w tajni niepokoju?
— Zawrócić? Cofnąć się w krąg
wygodnie znany? — podszept chęci
ospałej, usłużnej.
Wzniósł głowę stanowczym ru
chem.
— Nie uciekałem jeszcze przed
żadnem żywem istnieniem...
1 za pajęczą mgłą znużenia
ukryty, znowu przylgnął mu do ust
uśmiech życzliwie miły, z którym
zwracał się do każdegoRozszerzyła się cieśń ulicznych
skrętów, pełniejszym powiewem roz
toczył się wiatr od Wisły.
Migotliwe ogniki zamrugały rząd
kiem! lśnieniami w czarnej masie
budynków, jakby pociętych na przy
sadziste, kwadratowe bryły.
Ciszę rozdziera przeciągły, jękli
wy gwizd lokomotywy i monotonny
łomot wagonów, rytmicznym szczę
kiem ciężko zadyszany, coraz słabszem, coraz przytłumionem kołata
niem ginący w oddaleniu.
— Stój — zrywa się z mroku
bacznie sprężony głos żołnierski.
W seledynowo białej smudze blasków,
padających na drogę przed samo
chodem, zjeżył się połysk bagnetu
i stanęła jak słup ciemna postać.
Bronicz wysiadł. Upłynęła spora
chwila, nim opowiedział się poste
runkom wojskowym, nim dotarł do
służbowego oficera, który przeczy
tawszy urzędowe pismo i przyglą
dnąwszy się z wszystkich stron
nocnemu przybyszowi, poruczył go,
ziewając, opiece jakiegoś kaprala.
Ten prowadził Ryszarda dość nie
chętnie i pomiukując pod nosem
przez różne podwórza, brukowane
i piaszczysto obmarzłe uliczki wśród
fortów, pagórkowate zwyżai spadzi
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ste przejścia, patrząc z nieukry wanem
zadowoleniem, jak wytwornie ubrany
cywilny pan wpadał czasem ele*
ganckiemi trzewikami w pół przy
schnięte ba jory. Po półgodzinnej
wędrówce doszli do półkolisto zbu
dowanych murów, nakrytych brudnosiną czapicą ze śniegu. Kapral
podszedł do potężnej bramy z płyt
pancernych, szarpnął za dzwonek.
W żelaznych wrotach osunęła się
ze zgrzytem w dół niewielka klapa.
Ukazało się w niej okrągłe, nie
budzące grozy, raczej poczciwe
oblicze jakby klasztornego furtjana,
okręcone w przewiązaną na czapce
wełnianą chustę.
— Co jest?—zaskrzeczał gruby
głos.
— Z rozkazu dowódcy warty
przywiodłem tego pana. Ma tam
jakąś kartkę ze sądu czy skądś —
burknął kapral opryskliwie. Zwrócił
się w tył w szorstkim półobrocie
i surowo wyprostowany odmaszerował.
— Od pana prokuratora — rzekł
Bronicz.
— Wiem, wiem — zachrypiał
łaskawiej bas klucznika...—Dali mi
znać z kancelarji, że pan ma przyjść...
Tylko niebardzo się pan spieszył...
Sam pan inspektor czeka...
Chrobowaty, rdzawy skrzyp otwie
ranych zamków i łańcuchów. Wy
szczerzyła się w głębi jama długiego,
sklepionego korytarza, ziejąca stęchłą
wilgocią... Gdzieś z boku zjawił się
inny strażnik więzienny. Zasalutował
służbiście, wskazując Broniczowi
drogę. Kamienne schodki w górę,
znowu korytarzyk, ciaśniejszy, bar
dziej przytulnie oświetlony. W jednej
z jego framug uchyliły się drzwi.
Wyjrzał z nich szpakowaty brunet
z energiczną, przystojną twarzą,
której marsowy wygląd łagodził się
otwartem, szczerem
wejrzeniem
piwnych oczu.
— To pan! Prokurator uprzedził
mnie telefonem... Naczelnik więzie
nia poszedł już do swego mieszkania.
Miło mi powitać pana w jego
zastępstwie. Może pan spocznie
chwilę? Nie tak łatwo tu do nas
się dostać po nocy?

Zapraszał uprzejmym ruchem
na lśniącą ceratową kanapę, sztywną
i gładko czystą, jak całe urządzenie
biura. Żywszą plamą
nieśmiało
świeciły postawione na zakratowanem
oknie doniczki cyklamenów, wysu
wających z gęstwy owalnych, sza
rozielonych listków drobne kielichy
delikatnych, bladofiołkowych kwiateczków, jak uśmiech naiwnie ufny,
nikomu niepotrzebny, ale uśmiech...
— Dziękuję panu. Nie miałem
przeszkód. Panowie wojskowi nie
przesadzali wprawdzie w grzeczności ..
— A, to wieczne dąsy, że w ich
rejonie nasze cywilne więzienie.
No, i wielu oburza się, że do egze
kucji używa się żołnierzy. Takie
tam z książek rycerskie sentymenty.
A właśnie to szkoła dla nich.
Niech stwardnieje jak żelazo chłop
jeden z drugim i wie, że nie od
parady chodzi z karabinem. I to
jeszcze w tych czasach...
Podkręcił nastroszonego bujnie
wąsa.
— Więc do skazanej? Że się
panu na tę jej jakąś prośbę chciało...
Chociaż rozumiem, ciekawość, nie
zwykły widok... Wielcy panowie to
lubią. Dla mnie to nie pierwszyzna,
siedzi w tern
człowiek ciągle,
otrzaskał się już na wskroś, napatrzył
zresztą w Rosji podczas przewrotu
takich rzeczy,
że to dziecinne
igraszki... Tyle, że ona dosyć sobie
młoda. Ale ta jej młodość gorsza
niż strupieszała starość. Aż lżej
oddychać, że sprzątnie się ze świata
jak śmieć tę... nie wiem już, jak
nazwać bestję... I najmniejszej odro
biny litości dla niej szkoda. Pan
się nie pogniewa, — powiedział,
zaglądając jasnym wzrokiem w oczy
Bronicza — gdy zapytam, czy pan
nie ma przy sobie trucizny albo
broni? Regulamin nakazuje...
— Ach, żeby sprawiedliwości
nie spłatać figla, nie uprzedzić
spełnienia wyroku? Gdyby mnie pan
znał, wyśmiałby się pan ze swego
podejrzenia.
Pan jest dzielnym
urzędnikiem, panie inspektorze. Zrobi
mi pan prawdziwą przyjemność, gdy
mnie pan dokładnie
zrewiduje.
Rewolwer noszę stale, z przyzwy
czajenia od lat. Oto jest.
Inspektor schował go z ukłonem,
pokiwał z uznaniem głową.
— Pan daruje. We wszystkiem
jak najchętniej pójdę na rękę, ale
rygorysta ze mnie, pilnuję przepi
sów. Porządek musi być, bo inaczej
wszyscy djabli nas wezmą. Teraz
jestem do pańskich usług. O to
pismo poproszę. Doskonale. Pan
prokurator nie ograniczył czasu
widzenia. Pójdę przodem, żeby pan
nie błądził...

Szli korytarzem, w którym w re
gularnych odstępach czerniały okute,
szczelnie zamknięte drzwi.
We
wszystkich były spuszczone zasuwki
małych otworów, , judaszami* zwa
nych. Ze sklepionego sufitu sączyło
się na otynkowane biało mury skąpe
światło lampek. Kroki idących dud-

niały stukotliwem echem w ciszy
ciężkiej jak głaz. Zeszli po dwóch,
trzech stopniach w dół, skręcili.
Przed jedną z cel stało dwóch
strażników z nasadzonemi na broń
bagnetami, na zmianę patrząc bez
przerwy w odsłonięty otwór judasza.
D a ls z y c ią g n a s tą p i.

WŁADYSŁAW DE BONDY.

d ! Bulyrskiem więzieniu.
Noc w ciszy majestacie,
Dozorców głuche w dali kroki,
Więźni na pryczach wśród pomroki
Śpią postacie.
Mrozu na oknach i na kracie
Cień szeroki...
Noc w ciszy majestacie...
Blask płynie od piecyka,
Nad nim bezsenni dwaj więźniowie
Wizje przeszłości, myśli mrowie,
Płomień syka.
Piosnki przebrzmiałe gra muzyka
lr/ ciszy mowie...
Blask płynie od piecyka...
Gdzież mrocznej kres żeglugi?
Oto wśród mętów i zgnilizny
Dzieci zwycięzkiej swej Ojczyzny
Szereg długi.
Niczem dla Kraju ich zasługi
Rany, blizny...
Gdzież mrocznej kres żeglugi?...
Te noce są jak lata
Nadziei, rachub przetarg srogi,
Wierzeń najświętszych nekrologi
Wiatr, utrata...
Hańbą i wstydem dławi krata —
Niema drogi...
Te noce są jak lata...
Świt blady okna bieli
Wichrowe łkają w mgłach poświsty
Czasprzyszedł sprawdzań rannej listy
Więźniów w celi...
Tam w Kraju o nas zapomnieli...
Los ciernisty...
Świt blady okna bieli...
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FRYDERYK BRUTEL.

W ytwórnia sobow tórów .
Przekład z francuskiego przez H. J. P.

Ta fabryka istnieje w Ameryce
i obsługuje cały świat. Dyrektorem
jej jest pan J. C. Turkey, szanowny
dżentelmen, który ją przed kilku la
ty założył i umiał nadać tej donio
słego znaczenia instytucji energiczny
i umiejętny kierunek, jakiego po
trzebował rozwój tak znakomitego
przedsiębiorstwa.
Wytwory tej niezrównanej firmy
są wprost doskonałe i można po
wiedzieć, że urągają wszelkiemu
współzawodnictwu.
Nic lepszego w tym rodzaju
stworzyć niesposób.
Pan Turkey doprowadził swe
wyroby do ostatecznych granic do
skonałości. Znakomici wykonawcy,
których współpracownictwo zdoby
wa sobie na wagę złota, odtwarzają
osobistości najtrudniejsze, mogą
obracać się w okolicznościach naj
drażliwszych i najbardziej złożonych,
bez obawy najlżejszego uchybienia
prawdzie.
Umieją dublować ludzi najbar
dziej znanych, jednostki najorygi
nalniejsze i najprzeciętniejsze, z ta
ką dokładnością, że najbliżsi przy
jaciele i najczujniejsi wrogowie nie
zdołają odróżnić pierwowzoru od
kopji.
*
*
*

go świętego, który był bardzo w mo
dzie przed dziesięciu laty. Święty...
doprawdy, zapomniałem jak mu by
ło na imię. Ale dopiero zajmując
się osobliwościami zoologicznemi
znalazłem prawdziwą drogę. Bo też
traf mi przysłużył, żem się natknął
na Streeta. To był zdumiewający
człowiek. Nie było drugiego równe
go mu podrabiacza zwierząt na
świecie. Zrobił panu ptaka, mając
jakieś trzy piórka i kawałek dzioba.
Pewnego razu zgłosił się do
mnie zbieracz, poszukujący motyla,
którego mu brakowało, niejakiego
bambyxa i gotów był zapłacić za
niego
nieprawdopodobne
sumy,
ponieważ nikt go nie posiada.
Motyl ten znajduje się jakoby
tylko na Borneo, w samej głębi
wyspy, tam gdzie wciąż grasuje
cholera i żółta febra i gdzie Dayakowie grają w kręgle głowami eks
ploratorów.
Oczywiście podjąłem się dostar
czyć tego motylo. Mój zbieracz nie
troszczył się o koszta, idę tedy do
Streeta.
— Niema po co jechać na Bor
neo — powiedział mi — bo by się
stamtąd nie wróciło. A gdyby się
nawet wróciło, to bez motyla, bo
ten nie istnieje. Ale ja go sfabry
kuję—dodał z zimną krwią.
— Jakto! Sfabrykujesz go pan?
Pan Turkey jest mężczyzną w si zapytałem.
le wieku, dystyngowanym, flegma
— Nie inaczej. Fabrykowałem
tycznym, gładko wygolonym.
wiele innych rzeczy. Robiłem dla
— Nie mogę tego panu ściśle muzeum zwierzęta, które nigdy nie
oznaczyć—mówił mi, odpowiadając istniały. Mają nazwę łacińską i wy
na jedno pytanie (siedzieliśmy w je stawione są za witrynami. To spra
go gabinecie przy cygarach i whisky wia bardzo dobry efekt: bo, uważa
z wodą sodową), doprawdy nie po- • pan, to są jakoby unikaty. Fabry
trafię... Pierwszą myśl powziąłem kowałem wszelkiego rodzaju osobli
bardzo dawno. Błysnęło mi pier wości; ptaki, czworonogi, jajka, co
wotnie, gdym widział, ile handlujący kto chce. Nikt się tego nie domy
zarabiają, sprzedając przedmioty śla i to mi sprawia przyjemność.
Podrabiane za prawdziwe, począwszy
Gdybym miał czas, sfabrykował
°d dzieł sztuki, a kończąc na re- bym podług naukowych opisów wiel
llkwjach.
kiego antropoida z archipelagu roaWziąłem się tedy do tego. Sprze lajskiego- Gdybym miał czas, fabry
dawałem wszystko, upewniam pana, kowałbym ludzi. A co się tycze
i same tylko falsyfikaty. Sprzeda tego motyla... to głupstwo. Zostaw
łem niezliczoną ilość pamiątek hi mi pan jego opis. Pański zbieracz
storycznych i przekonałem się, że będzie zadowolony. Za pół roku
najbardziej poszukiwanym bywa Na dostarczysz mu pan bombyx a —
poleon. Przehandlowałem kosteczka trzeba przecież odliczyć czas na
po kosteczce do wszystkich cudo podróż i odpowiednie koszta.
wnych miejsc w Europie nie wiem
Dotrzymał mi słowa; zrobił
ile szkieletów jednego i tego same motyla.
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Wkrótce potem umarł, bo się
nadto napijał; ale jego myśl fabry
kowania ludzi utkwiła mi w głowie...
postanowiłem spróbować na swój
sposób.
— Jakto — rzekłem. — Ludzi?
— Tak — powiedział pan Tur
key — ludzi... ludzi podrabianych.
O!., nie tak, jak to zrozumiał Street.
Nie fabrykowałem ludzi z kawałków
innych ludzi, jak to się podobno
praktykowało w wiekach średnich.
Ani też nie wyrabiałem ich sposo
bem maszynowym, aczkolwiek... ale
mniejsza. Nie. Założyłem wytwórnię
ludzi podwójnych, żywych.
To rzecz prosta. Przypominasz
pan sobie powieść autora francus
kiego Juljusza Verne... zapomniałem
tytułu; ale to się dzieje w Amery
ce, podczas wojny o zniesienie nie
wolnictwa. Jest tam dwóch braci
nadzwyczaj do siebie podobnych,
którzy korzystają z tego, aby popeł
nić wszelkiego rodzaju zbrodnie,
i zawsze, wzajemnie dostarczają so
bie niezbite alibi...
Otóż to mnie potrosze naprowa
dziło na myśl, a utwierdziłem się
w niej, słuchając narzekań ludzi wy
bitnych, nie mających nigdy chwili
spokoju. Zastanowiłem się nad ko
rzyściami, jakie stąd dałoby się
osiągnąć i zabrałem się do roboty.
Upewniam pana, że była ona tru
dna i długa. Trzeba było znacznego
nakładu, aby taką rzecz poważnie
zaprowadzić, aby sobie wytworzyć
przyzwoitą popularność, aby odpo
wiedzieć zadawalniająco pierwszym
zapotrzebowaniom... A zwłaszcza
trzeba było postarać się o współ
pracowników uczciwych, pewnych,
oddanych i inteligentnych...
Klijentela wyrobiła się bardzo
szybko i że tak powiem sama przez
się. Ludzie są tak obarczeni światowemi wymaganiami, którym z tych
lub innych względów zadosyć uczy
nić muszą, że. większość przyjęła
skwapliwie oferty moich agentów.
Z początku ci i owi okazywali
pewne niedowierzanie, ale gdy się
przekonano, do jakiego stopnia moi
pracownicy byli godni zaufania, gdy
różni panowie spotykali w towarzy
stwie swoich przyjaciół, siadających
obok nich, rozmawiających o rze
czach potocznych, i gdy ani na
chwilę nie przyszło im do głowy,
że to były sobowtóry, dostarczone
przeze mnie, wtedy oczywiście zje
dnywałem ich sobie całkowicie.
A, ponieważ wszyscy moi pracowni
cy są gorliwi, dyskretni i delikatni,
jak wszyscy moi klijenci, rekrutują
cy się zresztą z najwykwintniejszych
sfer towarzyskich i we własnym in

teresie zachowujących w tajemnicy
nasze stosunki, przedsiębiorstwo,
oczywiście, kwitnie...
— Czy mogę pana zapytać, jak
się bierzesz do dzieła?—zapytałem.
— Jak? To bardzo proste. Oto
naprzykład nowy klijent zwraca się
do mnie z żądaniem swego sobowtóra. Ma się rozumieć, jest to
człowiek bardzo bogaty i wogóie,
człowiek z przyszłością. Pojmuje
pan. W ten lub inny sposób stanął
na świeczniku. Musi więc bywać,
pokazywać się, uczęszczać na ze
brania towarzyskie, na proszone
obiady. To podobno jedyny sposób
podtrzymania sławy i rozgłosu...
Czy to jest prawdą, czy nie, nie
wiem... ale ludzie w to wierzą.
Oczywiście cierpi na tern praca,
a także zdrowie, z powodu ciągłego
zmęczenia. Wtedy to trzeba pomy
śleć o swoim sobowtórze.
Nowa wielkość zwraca się do
mnie, a ja zapoznaję go z jednym
z moich artystów, który jest mniej
więcej tego samego wzrostu i po
stawy, Po paru miesiącach mój
współpracownik obcując ciągle z mo
im klijentem przyswaja sobie potrochu jego zewnętrzność, jego
obejście, ruchy, przyzwyczajenie.
Oczywiście ubiera się tak samoPrzedstawia go zupełnie wystarcza
jąco na urzędowych uroczystościach,
na ślubach, pogrzebach, a nawet
na oficjalnych obiadach, podczas
gdy prototyp pracuje sobie spokoj
nie w swoim gabinecie w panto
flach i szlafroku...
Oczywiście tam, gdzie wchodzą
w grę interesa osobiste, wizyty
poufne, to nie może wystarczyć!
Wierzaj mi pan, że możemy zastą
pić każdego; ale to wymaga ogro
mnie wiele czasu i pieniędzy, aby
osiągnąć całkowicie zadawalniający
skutek. Ja osiągałem go zawsze
i nigdy niepowodzenie nie przyćmi
ło mojej chwały. Mam dawnych
klijentów posiadających każdy so*
bowtóra, który pracuje wyłącznie
dla nich i który do takiego stopnia
wlazł, że tak powiem, w ich skórę,
że ja rozróżnić ich nie mogę. Osią
gnąłem
zdumiewające rezultaty;
upewniam pana.
— Ale, jednakże, w rozmowie...
— Aha — rzekł Turkey — masz
pan na myśli głos? Tak, to najtru
dniejsze; ale pracując dochodzi się
do zupełnego naśladownictwa. Ura
bia się sobie mowę jak twarz...
— Nie to chciałem powiedzieć—
przerwałem — miałem na myśli
dowcip, wykształcenie i ten wdzięk
swoisty, którego sobowtóry nie
mogą miećr..

— Tak! ponowił Turkey — to
możliwe, ale nikt się dotąd na tern
nie poznał. Gdy ktoś ma opinję
dowcipnego, to wszystko, co powie,
wydawać się będzie dowcipnem...
Teraz, masz już pan pojęcie
o naszem przedsiębiorstwie, nie
prawdaż? Widzisz pan, że możemy
zaspokoić wszelkie zapotrzebowa
nia. Dostarczamy wszystkiego: uczo
nych, artystów, literatów. Powiem
panu w sekrecie, że dostarczaliśmy
sobowtórów mężom, którym się żo
ny sprzykrzyły, lub którzy chcieli
sobie trochę pobomblować, nie
przestając dawać żonom dowodów
niezmiennego przywiązania i wier
ności. Dostarczaliśmy sobowtórów—
i tych się bardzo drogo opłaca —
pierwszym światowym uwodzicielom,
których rola Don Jouanów zaczy
nała nużyć i którzy chcieli sobie
odpocząć, nie tracąc na swojej
sławie...
I nawet w tych drażliwych sy
tuacjach nie popełniliśmy nigdy ża
dnej omyłki, żadnego nieporozu
mienia, żadnej niedyskrecji. Mówię
panu, że nasi agenci to ludzie wyżsi.
Pomyśl pan, że mamy zaszczyt
obsługiwać głowy koronowane, na
czelników państwa...
— Co? rzekłem.
— Nieinaczej—odpowiedział. —
Czy pan sądzisz, że król angielski
naprawdę pojechał do Francji pod
czas swojej oficjalnej podróży w ro
ku 1903, lub przynajmniej, że był
wszędzie, gdzie go wożono... A my
ślisz pan, że w Rosji... Widzisz
pan, bywają monarchowie, których
uważa się za pomordowanych, a któ
rzy żyją spokojnie w jakiej ładnej
ustroni... Ale dajmy temu pokój, to
dotyka tajemnic dyplomatycznych...
Wiedz pan tylko, że obsługujemy
cały świat, i że nie wie się nigdy,
z kim się mówi...
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— A nie spotkałeś się pan ni
gdy z przeniewierstwem, z zakusa
mi konkurencji wśród swoich współ
pracowników? — zapytałem.
— Raz — ©dowiedział — jeden
jedyny... Pewien zarozumialec... Ale
różne nieszczęścia stanęły mu na
przeszkodzie. Był to jeden z mo
ich dawnych szefów obsługi i czyn
jego stanowił zdradę w stosunku
do mnie... Chciał założyć dom kon
kurencyjny, posługując się memi
sposobami. Ale sam się w to wda
łem. Znałem go doskonale, uważa
pan. Uwięziono go za pewną zbro
dnię. Dwadzieścia osób widziało,
jak się jej dopuścił. Napróżno do
wodził, że tego dnia był w podró
ży... Wszyscy świadczyli przeciw
niemu. Skazano go też.
— Na co? — spytałem trochę
wzruszony.
— Pan wie... elektryczność... To
się tak u nas robi... Poza tern nie
było nigdy poważniejszych wypadków.
— I żaden z pana współpraco
wników nie powziął nigdy zamiaru
przywłaszczenia sobie na dobre oso
bistości, którą dublował?—zapytałem.
— Nigdy, o ile wiem — odrzekł
pan Turkey—aczkolwiek paru z na
szych agentów, operujących na sta
łym lądzie, nie powróciło i nie piszą do nas... Zauważono pewną,
wyraźną zmianę w polityce jednego
z naczelników państwa... i jednego
wpływowego ministra... Ale to ni
kogo nie obchodzi. Co do nas,
otrzymujemy w dalszym ciągu re
gularnie nasze honorarja... Zatem
wszystko dobrze. Ale widzę, że pan
chcesz odejść. Dziękuję za odwie
dziny pańskie i dowidzenia...
— Dowidzenia — piekłem.
— Dowidzenia — powtórzył za
mną głos zupełnie do mego po
dobny.
Odwróciłem się zdumiony. Zrazu
wydało mi się, że we drzwiach
•m usi być lustro, zobaczyłem bowiem
idącego na moje spotkanie zupełnie
podobnego do mnie osobnika. O ile
znałem siebie ze zwierciadła, ujrza
łem całą moją postać naprzeciwko
siebie. Zjawisko ukłoniło mi się ze
słodkim uśmiechem i przeszło...
— Pan wybaczy — rzekł dobro
dusznie pan Turkey—pan wybaczy
niedokładność tej podobizny. Chcia
łem panu dać małą próbkę tego,
do czego jesteśmy zdolni- Ale mia
łem pod ręką miernego pracownika
i czasu było brak.
Pożegnałem się.

Klaudyusz A net
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Przekład z francuskiego przez H, J. P.

W kilka dni potem zaszedł po
między nim a Lydją fakt, który mu
się wydał niepojętym. A w dodatku
był tak nagłym, że wstrząsnął nim
do głębi.
Wyszli za sprawunkami na New
ski i przechodząc koło sklepu z za
bawkami wstąpili tam. Sawiński
chciał kupić podarunki dla dzieci
na Nowy Rok. Dotychczas Lydja
była bardzo wesołą i serdeczną.
W sklepie zauważył, że stała się
milczącą. Sawiński dość długo wy
bierał zabawki i przez cały ten czas
Lydja nie odzywała się. Gdy się
zapytywał, odpowiadała półsłówka
mi i Sawiński w żaden sposób nie
mógł zrozumieć przyczyny tej na
głej zmiany.
Traf zrządził, że Lord Douglas
wszedł do sklepu. Lydja powitała
go nadzwyczaj uprzejmie; on zaś
śmiał się i żartował jak zwykle.
Zainteresował się zabawkami, jakie
Sawiński oglądał. Wypytywał go
o żonę i winszował mu, że ją osie
dlił w Finjandji, pomimo, że Piotrogród był w tej chwili tak bardzo
ciekawem miastem. Prosił też, by
Sawiński załączył żonie jego usza
nowanie, skoro ją zobaczy.
Sawiński podziękował mu i rzekł:
— Spędzę z nimi Nowy Rok.
Jadę pojutrze.
Poczem zajął się znów oglą
daniem zabawek, których znoszono
mu całe stosy.
W chwilę potem Lydja rzekła
na głos do Lorda Douglasa:
— Zechce pan odprowadzić
mnie? Już późno, a ja muszę być
w domu.
Douglas zgodził się chętnie, za
chwycony.
Lydja przystąpiła do Sawińskie
go, podała mu rękę i rzekła:
— Do widzenia, Mikołaju Władymirowiczu. Przykro mi, że muszę
odejść, ale już i tak spóźniłam się.
Zobaczymy się wkrótce, nieprawdaż?
Wymówiła te słowa tonem tak
światowym i konwencjonalnym, jakgdyby je powiedziała Natalja Szupow-Karamin i wyszła, zanim Sa
wiński, zdumiony do najwyższego
stopnia tak niespodziewanym zwro
tem, zdołał ją zatrzymać. Wybełko
tał tylko parę banalnych zdań. Ale
Lydja już wyszła ze sklepu, zosta
wiając go osłupiałego przed szere

giem lalek rosyjskich o jaskrawo
pomalowanych policzkach, spoglą
dających na niego swemi nieruchomemi oczami.
Cóż się stało Lydji? Czem wy
tłumaczyć ten nagły przystęp złego
humoru? Jak pogodzić to, co mu
tak niedawno mówiła, z takiem po
stąpieniem względem Lorda Dou
glasa? I nic mu przecież nie wspo
minała o konieczności wcześniej
szego powrotu do domu.
Sawiński gubił się w domysłachW końcu musiał sobie powiedzieć,
że nie jest w stanie zrozumieć tej
dziewczęcej duszy. Zresztą co on
wiedział o kobietach wogóle w grun
cie rzeczy? Te długie lata małżeń
stwa odgrodziły go od nich. Żona
jego była naturą prostolinijną, nie
zdolną do udawania i do wykrętów.
Czytał w niej, jak w otwartej książ
ce, nigdy nie miał powodu łamać
głowy nad zrozumieniem jej słów
i postępków. Prawość jej charakte
ru, równe usposobienie nie dawały
pola żadnym zagadkom. Była na
przód jego żoną i nigdy nie miała
należeć do innego mężczyzny, a po
drugie była matką jego dzieci. I prze
żył u jej boku piętnaście lat w zu
pełnym spokoju, mając umysł za
przątnięty wyłącznie interesami na
wielką skalę, jak twierdził.
Przedtem od dwudziestego do
trzydziestego roku życia miewał
luźne przygody miłosne. Był wtedy
bardzo pięknym chłopcem i obracał
się w kołach towarzyskich tak od
dalonych od purytańskich zasad,
jak Nowa Anglja od ziem rosyjskich.
Odnosił zwycięstwa, z których się
nie pysznił, bo go nic nie koszto
wały, a gdy przychodziło do zerwa
nia takiego przelotnego stosunku,
pozostawało po nim jedynie przy
jemne uczucie odzyskanej po paru
tygodniach czy miesiącach swobody.
Nie znalazł się nigdy wobec ja
kichś zawikłanych sytuacji. To też
teraz poprostu zgłupiał, natknąwszy
się na niepojęty kaprys Lydji. Co
należało w tern widzieć? Rozmyślał
nad tern długo. Czy obraził ją czem
niechcący? Nie, nie miał sobie nic
do wyrzucenia w tym względzie.
Czy odgadła, że uczucia jego nie
były uczuciami przyjaciela, za jakie
go się podawał? Ta myśl miała
w sobie coś bardzo ponętnego i Sa
wiński zastanawiał się nad nia dłu
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go. Czy poznała w ten sposób wła
dzę, jaką nad nim posiadła i jak
każda kobieta chciała jej natych
miast nadużyć? Ale, gdyby ta pier
wsza hypoteza była prawdziwą, na
leżałoby postawić drugą, przypuścić,
że Lydja była zupełnie inną, niż ta,
której obraz ukochany nosił w duszy.
Te sprzeczne myśli kołatały się
długo po znękanej głowie Sawiń
skiego- Zrozumiał tylko jedno, że
sam nie potrafi rozwikłać tak trud
nego zadania i postanowił przy naj
bliższej sposobności zapytać Lydję
wręcz z tą szczerością, jaka istniała
pomiędzy nimi.
Ale rzeczy wzięły taki obrót, że
nie mógł jej widzieć przed wyja
zdem do Finlandji. Była nieco cier
piącą, powiedziano mu telefonicznie,
i musiała leżeć w łóżku. Napisał
więc tylko do niej bilecik z nowo
rocznemu życzeniami i z doniesie
niem, że wróci 2-go lub 3-go sty
cznia. Nie otrzymał na to żadnej
odpowiedzi. Coprawda nie prosił
o nią, ale doznał rozczarowania, że
się tak stało.
W wilję Nowego Roku pojechał
wcześnie zrana pierwszym pocią
giemNa granicy wywiązała się nowa
trudność. Komisarz bolszewicki oświadczył, że dawne wizy nie
były ważne. Należało teraz zaopatrzyć
się w wizę z komisarjatu Spraw Za
granicznych, przyłożoną podług szematu, jaki mu wskazał. I znowu
Sawiński uczuł, że napróżno chciałby przełamać rozkaz.
Struło go to jednak ogromnie.
Wyobrażał sobie bolesny zawód żo
ny i dzieci. Zdawało mu się, że
dopuszcza się względem nich zdra
dy, nie spędzając z nimi Nowego
Roku.
Jakiś oficer, pracujący w biurze
pasportowem, który należał do da
wnej administracji cesarskiej w tym
samym zakresie, znał bardzo dobrze
Sawińskiego. Korzystając z chwilo
wej nieobecności komisarza bolsze
wickiego, którym był jakiś majtek
kronsztadzki o dzikiem wejrzeniu,
powiedział Sawińskiemu, że jedzie
automobilem do Piotrogrodu w spra
wach służbowych, i że go chętnie
ze sobą zablerze. Odległość była
około trzydziestu kilometrów. Jeżeli
wszystko pójdzie dobrze, będą w
Piotrogrodzie przed południem i mo
że Sawińskiemu uda się dostać
wizę w komisarjecie Spraw Zagra
nicznych i zdążyć jeszcze na pociąg
popołudniowy. Zaś dla uniknięcia
podejrzliwości naczelnika biura, Sa
wiński miał czekać trochę dalej na
drodze.

Sawiński zostawił rzeczy no ko
morze celnej i poszedł oczekiwać
na automobil.
W kwadrans potem dążyli zwol
na przez zaspy śnieżne ku Piotrogrodowi.
Towarzysz Sawińskiego był in
teligentnym i miłym człowiekiem.
Został na dawnem miejscu, oby nie
umrzeć z głodu, a prócz tego mógł
oddać niejedną przysługę na grani
cy dawnym towarzyszom. Zresztą,
gdy będzie miał tego dosyć, przej
dzie słynny drewniany most, dzie
lący Finlandję od cesarstwo.
Rozmawiali po francusku, aby
ich nie rozumiał żołnierz, prowa
dzący automobil. Sawiński dowie
dział się też nowiny, która go bar
dzo zajęła. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności, oficer posiadał dość
ścisłe dane o sile i zamiarach stron
nictwa
komunistów
czerwonych
w Finlandji. Nie ulegało wątpliwości,
że finlandzcy bolszewicy znaleźli
poparcie, pieniądze i broń w Rosji;
emisarjusze Lenina i Trockiego krą
żyli wciąż pomiędzy Helsingforsem
a Piotrogrodem, i według pewnych
wskazówek,
należało
oczekiwać
w drugiej połowie stycznia zamachu
stanu ekstremistów, którzy obalą
słaby, burżuazyjny rząd. Oficer nie
wątpił o ich powodzeniu.
To dało dużo do myślenia Sa
wińskiemu. Miał przecież rodzinę
w Finlandji. Jakiemże będzie ich
bezpieczeństwo, jeżeli czerwoni doj
dą do władzy? Czy nie należało
wysłać ich zagranicę? Ale czy So
nia zgodzi się jechać bez niego?
A przytem miał znaczne kapitały
w bankach helsingforskich. Należało
je wycofać, bo banki finlandzkie
ulegną temu samemu losowi co piotrogrodzkie.
W komisarjacie Spraw Zagrani
cznych udało mu się spotkać na
korytarzu Simeonowa. Ten przyjął
go jak najuprzejmiej i zapytał, czem
może mu być użytecznym. Sawiń
ski opowiedział mu, że go zatrzy
mano na granicy finlandzkiej. Simeonow spoważniał natychmiast.
— Nie dajemy już wiz—rzekł.—
Zdarzały się ucieczki. Ludzie korzy
stali z nieporządków biur finlandz
kich, gdzie, jak panu wiadomo, ma
my swoich agentów, i przekradli się
do Szwecji.
— Ależ ja nie mam zamiaru
jechać do Szwecji — rzekł Sawiń
ski z żywością.
— Nie wątpię o tern — odpo
wiedział Simeonow z lekkim uśmie
chem. — Jestem przekonany, że pan
masz ważne powody, aby nie opu
szczać Piotrogrodu.

Umilkł na chwilę i dokończył
innym tonem:
— Choćby dlatego, aby w dal
szym ciągu widywać się z Lamshofem.
— Wie o wszystkiem, co ja ro
bię — pomyślał Sawiński. — To
była aluzja do Lydji w pierwszej
części jego powiedzenia.
Zakipiał gniewem. Powściągnął
się jednak i rzekł z naleganiem:
— Uprzedzam pana, że nie pojadę do Szwecji. Ale mam bardzo
poważne powody, by jechać do
Finlandji, gdzie jest moja żona
z dziećmi. Mam zamiar wysłać ich
do Anglji dla edukacji mego syna
i jestem pewny, że pan nie odmó
wisz mi wizy dla nich— Tak — rzekł Simeonow —
rozumiem. W danej chwili szkoły
angielskie są lepsze od naszych...
Zamyślił się trochę.
— Dam panu wizę, Mikołaju
Władymirowiczu, tak, dam ją panu;
a jeżeli mi pan przywieziesz pasport swojej żony i dzieci, zobowią
zuję się zawizować je na wyjazd z
Finlandji. Ale, wszak rozmawiamy tu
między sobą, czy przyrzekniesz mi
pan, że wrócisz do Piotrogrodu
w pierwszych dniach stycznia? Bę
dziemy mieli do pomówienia ze
sobą; rozmowa z człowiekiem tej
wartości co pan, jest zawsze bardzo
cenną dla mnie.
Sawiński, wściekły w duszy, dał
żądane przyrzeczenie. Tegoż wie
czora był już u swoich i uspokoił
Sonię, która zmartwiła się, oczeku
jąc go napróżno z rana.
Z wielkim trudem nakłonił ją,
by mu dała swój pasport dla zawizowania na wyjazd z Finlandji.
— Nie chcę wyjeżdżać z Fin
landji — mówiła Sonia z mocą. —
Już i tak dosyć, że zgadzam się nie
wracać do Piotrogrodu, aby być
przy tobie. Jeżeli mamy jechać,
jedzmy razem. Dlaczego nie chcesz
tu zostać? Spróbujemy, może nam
się uda w Abo.
Sawiński przytoczył na swoje
usprawiedliwienie słowo, jakie dał,
że wróci do Piotrogrodu. Zresztą
stosunki z Simeonowem były mu
dostateczną osłoną przeciw wszel
kiemu niebezpieczeństwu. A zresztą,
w danej chwili, kto mógł wiedzieć,
co uczynią Niemcy? Może za mie
siąc zajmą Piotrogród i zaprowadzą
w nim ład i bezpieczeństwo. Tym
czasem, ponieważ położenie w Fin
landji mogło lada dzień stać się
niebezpiecznem, błagał żonę, by.
chociaż ze względu na dzieci, udała
się do Stockholmu i tam na niego
czekała. Mężczyzna pojedyńczy znaj
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dzie zawsze sposób wydostania się,
choćby miał przekraść się przez
granicę nocą.
Sonia dała się w końcu przeko
nać, ale pomimo całego panowa
nia nad sobą nie mogła ukryć
smutku.
Drugiego stycznia Sawiński za
brał ją ze sobą do Helsingforsu,
gdzie miał się widzieć z bankiera
mi. Załatwił interesa bardzo po
myślnie. Zjedli śniadanie we dwoje
w hotelu Kempa. Sonia była po
ważna i Sawiński napróżno usiłował
ją rozweselić. Te ostatnie godziny
spędzone z tą, która była wierną
towarzyszką jego życie, zaciężyły
również na jego usposobieniu. Miał
wrócić do Piotrogrodu. Co go tam
czeka? Nigdy przyszłość nie przed
stawiała się tak niepewnie. Nawet
obraz Lydji przesłonił się mgłą. Czy
nie należało zostać przy swoich?
Nie mógł opędzić się ponurym
przeczuciom. A gdy wyjechał naza
jutrz, rozstanie było zarówno bolesnem dla obojga małżonków.
*
*
*
Tymczasem Lydja oczekiwała
Sawińskiego. Powinien był wrócić
tego dnia, może późno. Mógł być
już z powrotem wczoraj. Cóż go
zatrzymywało w Finlandji?
Lydja chodziła niespokojnie po
pokoju. Chwilami ściągała brwi
i zmarszczki zarysowywały się na
jej czystem czole. Nie mogła zde
cydować się na pójście spać. Wie
działa, że nie zaśnie. Chodziła więc ,
od okna do łóżka i od łóżka do
okna.
Nad Petropawłowską twierdzą
gwiazdy błyszczały jasno. Taki spo
kój tam w górze, a tyle zamętu
w tej dziewiczej sypialni...
Stanęła wreszcie. Była znużona;
byłaby chciała umrzeć. I nagle wy
raz jej twarzy zmienił się. Szeprięła:
— Tak, zrobię to!
Oczy jej zabłysły; ruchliwe rysy
oblokły się wyrazem tryumfu.
— Zrobię to — powtórzyła raz
jeszcze, spuszczając powieki. I odna
lazła spokój.
Rozebrała się zwolna, położyła
do łóżka i zasnęła natychmiast, bo
mimo miotającej nią burzy, miała
dopiero ośmnaście lat, a w tym
wieku niema troski, której by noc
nie ukołysała.
D a ls z y c ią g n a s tą p i.
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Hurtowa firma należąca do koncernu: P o l s k o - G d a ń s k i K o n c e r n Ż e l a z a i złączonych
w nim hut górnośląskich poleca wprost z huty lub też
z własnej składnicy:

Żelazo sztabowe, fasonowe, profilowe, taśmowe, blachy, i stal wszelkiego rodzaju, rury i łączniki do
gazu i wodociągów, podkowy, osie, śruby, nity, szyny do kolejek, części składowe do wagonów.
Specjalny Oddział narzędzi i maszyn do obróbki drzewa i żelaza ul. Młyńska
37.
Wszelkie oferty na żądanie frahko

■SSKALLA & Co.
=

Składnice z własną bocznicą kolejową

właśc.
HERM i FRYSZER

SIEGFRIED SIELBERSTEIN

falsrylia Likierów i Hurtownia Win

Spółka z ograniczoną poręką
KATOWICE, ul. Frydrychowska 37, tel. 8182
Sprzedaż hurtowa

KATOWICE, ul. Stawowa N*2 16-a, Telefon 1229.

Węgla, Koksu, Wapna i Cementu

*■

■sfc
MAGAZyN KRAW IECKI

F R. J A N I A K A z
Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, tel. 225-84»
poleca gotowe ubiory męskie najnowszych fasonów.
Zamówienia z własnych i powierzonych materjałów.
Punktualność w wykonaniu.
CENY P R Z Y S T Ę P N E .

„CAPILLIFER”
T. L. GRABOWSKIEGO
środek wzmacniający
włosy, i niszczący
łupież.
Warszawa,
AL Jerozolimskie 68

♦

CEGIELNIE BUDUJE
—=

Z Ł O T Y M ED AL

Inż. cer. Józef C IE S Z E W S K I

=

_

Budowa Kominów Fabrycznych, Obmurowy-

Biuro Techniczne dla Przemysłu
wanie Kotłów Parowych, ' Dostawa Maszym,
Ceramicznego
WARSZAWA: Krakowskie A6 7. Telefon. 7-49.
Dostawa dachówki własnej fabrykacji.

Cegłę, Wapno, Cement, Drzewo, Papę, Gwoździe
i t. p. materjały budowlane poleca po cenach fabrycznych

Dom H andlow y „MUR^
G R O D Z IS K IE PA R O W E
Z A K Ł A D Y C E G IE L N I A N E

Warszawa, Nowos^nat^rska^Tel. 199-05.

TT T? NT T? V V f S
,, T l IL iN lA l l Y U W
t

SPÓ ŁKA
Z O G R A N . O D P O W IE D Z ,

polecają

CEGŁĘ ZWYCZAJNĄ, MASZYNOWĄ i DZIURAWKĘ własnej produkcji i znanej jakości.
Zarząd: Warszawa, Nowosenatorska 8, telef. 199-05.

Fabryka materjałów izolacyjno-budowlanych i papy dachowej i przedst. budowlane

„G U D R O N B T " W . C IS Z E W S K I

WARSZAWA,
KRAK.-PRZEDM. 17. Tel. 11-45.

Roboty budowlane—zabezpieczanie budowli od wilgoci—niszczenie grzyba drzewnego.
Krycie dachów wszelkich konstrukcji.

[

HENRYK RUPP

—....

Wspólna M 28.
Telefon 278-06,

flrtykały Hanaliiacyjne, M a ria n ie i Sani tarne
Rury lane i gazowe
Piece kąpielowe
Wanny różnego rodzaju Umywalnie fajansowe
Armatura wodociągowa i parowa.

KOŁDRY watowe i pariiawe. golowe podaszki
o r a z b ie liz n ę p o ś c ie lo w ą p o le c a h u r to w o i d e t a li c z n ie
MAGAZYN i WŁASNA PRA CO W N IA

Jana Sierakowskiego
W arszawa, N ow y-Ś w iat 10.

Filja Święto-Krzyska 17. Tel. 288-88 i 308-76.

------ S T R O N A
1 OKŁADKA
II
Ul
IV
W te k ś c i e
P rz e d ro m a n se m

L

-

Dostawa własnych fabrykatów.

Spółdzielnia Księgarska „Książka"
Warszawa, Krucza 26.

Poznań, Zamkowa 7.

Poleca następujące własne i świeżo otrzymane na skład
główny wydawnictwa,
W. Argon. Kryzys światowej gospodarki kapitalist. Mk. 240
Gospodarka światowa w ciągli ostatnich
3-ch l a t ....................... : ........................ „
120
R. Luxemburg. Listy . , ..................................... „
540
0. Gould. Nadchodząca Rewolucja w Anglii . . „ 1020
U. Sinclair. „Jimmie Higgins*, powieść z życia
robotniczego .w Ameryce. . . . . . .
w 1200
J. Galsworthy. W alk a............................................... .....
960
F. Engels. Ludwik Feuerbach. . . . / . . ’ . „ 720
W najbliższym czasie ukażą się niewydane pisma K. Marksa:
a) listy Marksa do Kugelmaua,
b) przyczynek do krytyki soc. dem. programu,
rc

PRENUM ERATĘ
IkO.OOO.—
1 0 0 .0 0 0 90.000.—
1 0 0 .0 0 0 .150.000 —
125.000.—

60.000 —
5 0 .0 0 0 .45.000.—
50.000.—
75.000.—
62.000.—

3u.(XX).—
27.500.—
25.000.—
27.000.—
40.000.—
35.000.—

17.000.—
15.000.—
13.000.—
15.000.—
22.500.—
18.500.—

9.000.—
8.000.—
7.000.—
8.000 —
12.000.—
10.000.—

Z a w ie r s z w y so k . 1 m il im e tr a s z e r o k o ś c i 1 s z p a lty : K RO N . TOW ARZ.
1 KOMUNIKATY 200 Mk. PIERW SZA STR O N A t e k s t Mk. 275. — Z a t e r 
m in o w y d r u k o g ło s z e ń A d m in is tr a c ja n ie o d p o w ia d a . C e n y p o w y ż s z e
s ą u s t a l o n e Jako n e t to . W s z e lk ie u s tę p s tw a s ą w y k lu c z o n e .
DRUK GALEW SKI

p rzyjm u ją :

W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA11
SZPITALNA 12. Tel. 47-25. Konto czekowe P.'K. O. Nfi 3765.
K się g a rn ia T rz a s k a , E v e rt I M ich a lski K ra k. P rz e d m ie ś c ie 13,
(H o te l E u ro p e js k i). z
W ŁO D ZI: B iuro dzień, o g f. „P R O M IE Ń * P io trk o w s k a Nfi 81.
C E N A PRENUM ERATY: w W a rsza w ie k w a rta ln ie Mk. 3 .0 0 0 --,
m ie się czn ie M k. 1 .0 0 0 .—. z o d n oszeniem do dom u k w a rta ln ie
3 .3 0 0 .—m ie się czn ie Mk. 1.100.— na p ro w in c ji k w a rt. M k.3.300—
miea. Mk. 1.100.—za g ra n ic ą : p o d w ó jn ie . N um er p o je d . Mk. 300

■J

I DAU WARSZAWA.

r o to fzho

*o ro ro ro
i

