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ODDAJĄC DO R Ą K  CZYTELN IKÓ W  PIERW SZY 

NUMER TYG O D N IKA  „OD A DO Z " MUSIMY T R A 
D Y C Y JN Y M  ZW YCZAJEM  PRZEDSTAW IĆ C Z Y T E L
NIKOM NOWE PISMO I ZAZN AJO M IĆ Z JEGO  PRO
GRAMEM.

PISMO NASZE N IE MA ZAM IARU SŁUŻYĆ IN T E
RESOM JA K IEJK O LW IE K  PA R T JI.

„OD A DO Z " JE ST  PISMEM ZUPEŁN IE N IEZA- 
LEŻNEM T A K  M A TERJA LN IE JA K  I MORALNIE. 
W IERNI ZASADZIE BEZSTRONNOŚCI POSTANOW I
LIŚMY POŁOŻYĆ GŁÓWNY N ACISK NA W YSOKI PO
ZIOM PISMA T A K  POD WZGLĘDEM GRAFICZN YM  
JA K  I RED AKCYN YM .

ZAGAD N IEN IA PO LITYCZN E I GOSPODARCZE 
BĘDZIEM Y PORUSZAĆ W K RYTYC ZN EM  OŚW IETLE
NIU, POWODOWANI JE D Y N IE  TROSKĄ O DOBRO 
PAŃSTW A I CAŁEGO NARODU.

„OD A DO Z“ O PUSZCZAJĄC PRASĘ IDZIE Z W Y
C IĄ G N IĘTĄ  DŁONIĄ I OTW ARTEM SERCEM DLA 
W SZYSTKICH . JEDN EM  Z N A CZELN YCH  ZADAŃ 
NASZEGO PISMA JE ST  OMAW IANIE T YC H  ZAGAD
NIEŃ, KTÓ RE W PRASIE P A R T Y JN E J N IE ZN A JD U 
JĄ  NALEŻYTEGO  OŚW IETLENIA.

KRO CZYĆ BĘDZIEM Y DROGĄ PRAW DY I SPRA
WIEDLIW OŚCI: CO DOBRE POCHW ALIMY CO ZŁE 
N A PIĘTN U JEM Y.

PRAGNIEM Y, BY SPOŁECZEŃSTWO POPARŁO 
N ASZE W YSIŁKI.

. KŁAD ZIEM Y FUNDAM ENTY POD N IEZA I ZNY 
ORGAN O PIN JI PU BLICZN EJ.

W ALKI NIKOMU N IE W YPOWIADAMY, PRA
GNIEM Y BOWIEM PRACOWAĆ DLA DOBRA W SZYST
K IC H  PRAW YCH  OBYW ATELI POLSKI, DLA DRO
G IE J NAM W SZYSTKIM  O JC ZYZN Y.

W RAMACH T YC H  ZASAD KAŻD Y OBYW ATEL 
MA PRAWO GŁOSU NA ŁAMACH TYGO D N IKA „OD 
A DO Z“ .

W IMIĘ BOŻE RO ZPO CZYN AJĄC PRACĘ, W IE
RZYM Y MOCNO, ŻE DOZNAMY POPARCIA OD 
W SZYSTKICH  LUDZI DOBREJ WOLI.

Województwa Poznańskie i Pomorskie dalej sięgały na 
zachód za czasów przedrozbiorowych. Zachodni kraniec Po
morza tworzyła ziemia Człuchowską, odebrana chciwym Krzy
żakom; Krajna, ziemia Wałecka ze Starostwem Drąhimskim 
graniczyły już z Brandenburg ją, a ziemia Międzyrzecka, Sta
rostwo Babimojsikie i ziemia Wachowska trzymały przednią 
straż na Zachodzie. Pierwszy rozbiór ziem Polski w 1772 oder
wał Pomorze i okręg Nadnotecki, 1793 rok przyniósł zajęcie 
Poznańskiego.

Nie wszystkie te prastare ziemie pohkie wróciły do swej 
Macierzy.

Traktat Wersalski nie przyłączył niestety z powrotem do 
Polski całego Pomorza i Poznańskiego. Z dawnych prowincyj 
Poznańskiej i Prus Zachodnich pozostało przy Niemczech kil
ka powiatów w całości lub częściowo. Według projektów pier
wotnych granica miała przebiegać dalej na Zachód, zwłaszcza 
w powiecie złotowskim, tak, że m. in. Piła i kolej Piła—Choj
nice miała przejść do Polski. Intrygom niemieckim zwłaszcza 
Hohenzollernów, posiadających na tym obszarze znaczne ma
jątki udało się uzyskać zmianę na naszą niekorzyść!

W ten sposób przy Niemcach pozostały skrawki dawnych 
prowincyj, iz któremi nie wiadomo było co począć. Zdrowy 
rozsądek i racja gospodarcza nakazywały je wcielić do istnie
jących prowincyj Pomorza, Btandenburgji i Dolnego Śląska. 
Pomimo tego utworzono nową prowincję pruską i dano jej 
nazwę Grenzmark PosenWestpreussen (Graniczna Marchja 
Poznańsko - Zachodnio - pruska). Dlaczego? Nowy twór
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składał się z 3 zupełnie niepołączonych ze sobą części. Pół
nocna największa składała się z powiatów: Człuchów (Schlo- 
chau), Złotów (Fiatów), Wałcz (Deutsch Krone) i utworzonego 
z resztek dawnych powiatów Czarnków i Wieleń nowego po
wiatu Nadnoteckiego (Netzekreis) z siedzibą w Trzciance 
(Schonlanke) oraz wyłączonego miasta Piły. W skład środko
wej części, oddzielonej od północnej szerokim pasem Branden- 
ourgji wchodziły powiaty Skwierzyna ((Schwerin an der War- 
the), Międzyrzecz (Meseritz) i Babimost (Bomst). Południową 
wreszcie, oddzieloną od środkowej Śląskiem Dolnym tworzy 
mały powiat Wschowa (Fraustadt). Części te nie tworzyły 
żadnej całości, przedewszystkiem geograficznie i nie miały da
nych do życia.. Nową piowincję, mającą 430 km. granicy 
z Polską, utworzono li tylko z punktu widzenia interesów po
litycznych. Chciano zaakcentować pretensje Niemiec do „zra
bowanych im prowincyj, utrzymać poczucie łączności między 
ludnością i zużyć nazwę do przypominania społeczeństwu nie
mieckiemu i światu o „krzywdzie Niemiec" i budzeniu ducha 
odwetu, oraz utworzyć prowincję rewanżową, z któreji kiedyś 
powstaną z powrotem w swym dawnym terytorjalnym składzie 
prowincja Poznańska i Prusy Zachodnie.

Dla każdego jednak trzeźwo myślącego było zgóry wiado
mi em, że nowa prowincja będzie zawsze owem chorem dziec
kiem Prus i będzie je grubo kosztować. Rzeczywistość po
twierdziła to w zupełności.

Według statystyki z dnia 16. 6. 1925 r. na Pograniczu 
(taka nazwa polska Grenzmark jest powszechnie używana 
w szerszeni znaczeniu również i dla Bytowskiego i Lęborskiego) 
zamieszkiwało 332 485 osób, w tern 161862 mężczyzn i 170623 
kobiet na obszarze 7 713, 28 km2; gęstość zaludnienia wynosi 
43 osoby na kilometr kwadratowy. Jest to najmniejsza gę
stość zaludnienia w Prusach, które wykazują na całym obsza
rze średnio 132 ludzi na km2. Nawet Prusy Wschodnie, które 
zwykłe stawia się za przykład niezaludnionego kraju wyka
zują 61 ludzi na km2. Największem miastem jest Piła, licząca 
dzisiaj około 40 000 mieszkańców. Ludność Pogranicza skła
da się w 2/3 z ewangelików a w 1/3 z katolików.

Prowincja ma charakter wybitnie rolniczy; około 60% 
jest uprawnych obszarów, około 34% lasu. Przynajmniej 
75 % ludności bezpośrednio lub pośrednio żyje z rolnictwa. 
Ponieważ zaś dzisiaj rolnictwu na całym świecie bardzo źle 
.się powodzi, więc i położenie gospodarcze Pogranicza jest by
najmniej nie dobre, pomimo wszelkich „Osthilf" i „Ostpro- 
gramów", pomimo utrzymywania cen produktów rolnych na 
wysokim poziomie za pomocą ceł i zakazów wwozu. O prze
myśle właściwie nie można wcale mówić, gdyż go niema, nie 
licząc tartaków, fabryk mebli i innych drobnych fabryczek — 
wszystko na bardzo małą skalę, które i tak dzisiaj albo stoją, 
albo bankrutują, albo zapewne w niedalekiej przyszłości to 
uczynią. Nie lepiej się dzieje rzemiosłu, ‘które jest przesycone 
siłami roboczemi i przez to poprostu dusi się. Przyczyn tego 
należy szukać w fali optantów i kolonistów niemieckich z Pol
ski, która rozlała się po całych Niemczech, głównie wschodnich. 
Częstokroć można do nich zastosować znane powiedzenie, 
że za dużo mają aby umrzeć, a za mało by żyć.

Najlepiej stosunkowo ma się bardzo liczna warstwa urzę
dników niemieckich. Jest ich mnóstwo najrozmaitszego kali
bru, państwowych, samorządowych, miejskich, gminnych — 
jakich kto chce. Ta klasa dba o swą wygodę i swój dobrobyt, 
to też najwięcej zwykle krzyczy o biedzie i nędzy prowincyj 
wschodnich, o „niebezpieczeństwie polski em", o konieczności 
pomocy dla Pogranicza itd. Aparat państwowy i samorządo
wy jest tak rozbudowany,że wystarczyłby na potrzeby kilka 
razy większej prowincji. W Pile zbudowano w ostatnich la
tach olbrzymi budynek dla regencji i równie wielki dla staro

stwa krajowego. W każdym z tych urzędów pracuje po kilka
set urzędników! Analogicznie jest w miastach powiatowych. 
Piła jest miastem wybitnie urzędniczem.

Wogóle zauważyć należy, że republika niemiecka biuro
krację posiada bodaj w większym jeszcze stopniu niż monarehja 
Urządzenia socjalne po wojnie zaczęły się rozwijać również 
szybko. Budowano dużo, przeważnie na kredyt, wydawano 
pieniądze na prawo i na lewo nie oglądając się na to, że kiedyś 
pożyczki trzeba będzie zapłacić. Zwłaszcza na Pograniczu, 
głównie w miastach np. w Pile tempo budowy w latach po
wojennych było' bardzo szybkie i maximum. swoje osiągnęło 
w roku 1928. Wraz z kryzysem gospodarczym jak i na
dejściem terminów spłat pożyczek nastąpiło otrzeźwienie i za
łamanie się Ikonjunktury. Bankructwo wielu spółdzielni bu
dowlanych, zwłaszcza „Neue Scholle" w Pile, narobiło wiele 
hałasu. Całe mnóstwo osób zostało poszkodowanych i pań
stwo musiało sypnąć miljonami dla uratowania tego, co się 
dało.

Gdy mowa już o Pile, to trzeba też wymienić ów słynny 
„Pałac wdzięczności Rzeszy", który ukończono w 1929 roku. 
Kosztował on przeszło miljon marek i został zbudowany z fun
duszów jednej z „Osthilf". Mieści się w nim teatr, bibljoteika, 
ma być zdaje się umieszczone muzeum, jest lokal restauracyj
ny. Budynek jest duży, lecz brzydki i robi wrażenie wielkiej 
tandety. Teatr w Pile jest stały; znajduje się na poziomie 
wybitnie prowincjonlanym. W Pile prawie wszystko zaczyna 
się od „Grenz", — „Grenzmark" itp. Jest więc „Grenzmar- 
brauerei", „Grenzmarkbier", Grenizmarkdrogerie", Grenz- 
maikdienst", „Grenzmarkschnitzel", „Grenzmarkwurst", 
„Grenzmarkbrot", „Grenzmairkschwein", „Grenzmarkkiefern" 
itd. Wszystko jest też „niemieckie" („deutsch"). Jest więc: 
„deutsche Rolle" (magiel), „deutsohe Frauen", „deutscher Mut", 
(odwaga), ,deutsche Kraft" (siła), „deutsches Leben", „deutsche 
Tugend", deutsche Tanze", „deutscher Kaffeeklatsch" (plotki 
przy kawie) itd. Zupełnie to przypomina ową falę nazw, ja
ka przeszła przez Niemcy po ustąpieniu Francuzów z Nadrenji. 
Był wtedy „Befireiungswein", „Befreiungskotelett", „Befrei- 
ungsschnaps" itd.

Na każdym kroku Niemcy usiłują podkreślać niemieckość 
Pogranicza. Rozwijają bardzo energiczną propagandę na rzecz 
tej rewanżowej prowincji. Co jakiś czas starostwo krajowe 
lub regencja sprowadzają na swój koszt różnych dziennikarzy 
z Rzeszy, obwożą ich po Pograniczu, pokazują „krwawiącą" 
granicę, starają się przekonać o konieczności dawania pienię
dzy na Wschód. Oczywiście osławiony argument o rzeko- 
mem niebezpieczeństwie polsikiem jest obliczony na niezawodne 
działanie. Istnienie prowincji ma być atutem w ręku Niemców 
w akcji rewizjonistycznej. Płatni agenci zagraniczni są obwo
żeni po Pograniczu, aby później za niemieckie pieniądze mogli 
szkalować Polskę i rozdzierać szaty nad „biednemi" Niemcami.

Niemcy usiłują udowodnić i wykazać swe rzekome pra
wa do ziem Pogranicza. Ostatnio sięgnięto do argumentów... 
przedhistorycznych. Bezkrytyczne masy niemieckie przeko
nuje się, że ziemie te są już przedhistorycznemi ziemiami ger- 
mańskiemi, co rzekomo mają udowadniać wykopaliska. Co
raz to inni domorośli „uczeni" na Pograniczu wymyślają róż
ne „dowody" na poparcie tego twierdzenia. W tern wszyst- 
fciem przebija się jednak przekonanie wewnętrzne samych 
Niemców, że ziemie Pogranicze niesłusznie znajdują się w ich 
posiadaniu.

Ogromnie dlatego też nie na rękę jest istnienie na Pogra
niczu silnej i zorganizowanej mniejszości polskiej. Siedząca 
na prastarych ziemiach polskich, ludność ta jest tubylczą w 
przeciwieństwie do napływowych elementów niemieckich. 
Przeciwko tęj ludności zwraca się więc cała zapamiętałość 
i pasja nacjonalistyczna Niemców. D. c. n.



PIŁSU D SKI
Zamieszczamy wiersz ze zbioru Jana Sztaudyn

gera, który w zbiorze p. t. „Ludzie" niebawem się 
ukaże na półkach księgarskich.

Na słomianych stała nogach,
Czołem biła, kto ta chciał,
Zakochana w cudzych bogach,
'Niewolnica w własnych progach,
Zaplątana, omotana w mijającej chwili szał,
Każdy ton z jednaką siłą oddająca i pokorą,
Jak harfa eolska,
Była — ale jej nie było,
Co zarobi — to zabiorą 

Polska. —
Poprzez karty historji jeden wielki krzyk się niesie:
„Tyle zdań i rad w  tej PolsCe, ile drzew w najgęstszym lesieP 
Aby rzeka popłynęła, musi nieść ją jeden prąd,
Aby Państwo mocno stało, musi mieć potężny rząd.
Dość wolności mamy złotej, wylęgarni wad i zdrad,
Błogosławmy siłę męża, który nam na karki siadł,
Bo bez niego dawrtobysmy Polskę w drobny strzęp roznieśli,
Gdyby nie to, że On cugle w twardej trzyma pięści,
ON... PIŁSUDSKI.

Targi Poznańskie
w świetle interesów gospodarczych Polski

(na podstawie rozmowy naszego współpracownika z p dyr.
M. Krzyżankiewiczem).

NI chwili oswobodzenia Polski kupiectwo poznańskie zro-' 
zumiało doniosłość zespolenia gospodarczego  ̂ całe kraju. Wów
czas to powstała myśl utworzenia Targów Poznańskich na 
wzór Lipskich. Wprawdzie Gdańsk wyprzedził Poznań, urzą
dzając u siebie targi, jednak po kilkakrotnem powtórzeniu zlik
widował je, nie mogąc wytrzymać konkurencji z Poznaniem.

Lwów w nadzieji zdobycia rynków Ukrainy i Wschodu, 
po p’erwszych Targach Poznańskich, które odbyły się w czerw
cu 1921 r. zorganizował jesienią tegoż roku pierwsze swoje 
Targi Wschodnie.

Poznań mając w tym czasie do dyspozycji tylko „Wieżę 
Górnośląską", pozostałą po Wschodnio-Niemieckiej Wysta
wie z r. 19 11, zmuszony był urządzić pierwsze Targi w czte
rech punktach miasta, by móc pomieścić wszystkich wystaw
ców biorących w tym targu udział.

Pierwsze Targi Poznańskie stworzone dzięki usilnym za
biegom m. in. ś. p. prez. J . Drwęskiego, były rewalacją dla 
całej Polski, albowiem przekonano się dobitnie, że już wten
czas produkcja polska mogła w wielkiej mierze pokrywać 
zapotrzebowania rynku wewnętrznego.

Targi przyczyniły się do zaznajomienia międzydzielni- 
cowego, tak kupiectwa, jak i przemysłu, oraz do bliższego po
znania rodzimej wytwórczości. Korzyści z tych Targów wy
ciągnął przedewszystkiem przemysł polski.

W następnych latach, podczas wzmagającej się infacji, 
zarysowała się tendencja do tworzenia nowych placówek wy
twórczych. Niestety, nowopowstające fabryki po większej 
części oparte były na fundamentach nietrwałych, odczuwały 
brak fachowców, surowca, maszyn a co najważniejsze — brak 
właściwej orjentacji w sytuacji gospodarczej, oraz kapitałów.

Większość nowopowstałego przemysłu, z powodu tych 
niedomagań w krótkim czasie załamała się, mimo poważnego 
niejdnokrotnie inwestowania kapitałów w budynki i maszyny.

W czasach tych Targi Poznańskie miały dla przemysłu 
specjalne znaczenie, dając możność wielu firmom wystawiają
cym, zastosować swoją produkcję do potrzeb konsumenta, 
zwiększać odpowiednio tę produkcję i utrwalić byt przed
siębiorstw.

Stosunki gospodarcze, jakie zapanowały po zaprowadze
niu złotego spowodowały znowu zmiany w naszem życiu 
gospodarczem. Przemysł stosując się do nowych warunków 
i do potrzeb konsumenta, zmieniać musiał swój kierunek i spo
sób fabrykacji — co wpływało zkolei na zmianę wyglądu Tar
gów Poznańskich.

NI wymianie towarowej, Targi odegrały bardzo poważ
ną rolę. Urząd Targów nie ograniczał się bowiem do tej 
widocznej pracy około samej imprezy, lecz rozpoczął sku
teczną propagandę eksportu, nieomal od początku swego 
istnienia.

Zanim powstał Państwowy Instytut Eksportowy, Targi 
Poznańskie starały się o rynki zbytu zagranicą, a rynek kra
jowy pogłębiały przez ujawnianie firm mniej znanych, które 
częstokroć przyczyniały się również do wypierania zbędnego 
importu.

Praca Urzędów Targów obejmowała dalsze dziedziny, 
a mianowicie urządzanie szeregu Wystaw, z których wymie
nimy najwięcej znane jak: Wystawę Rolniczą w 1923 r. i Wy
stawę Ogrodniczą w 1926 r.

Chcąc uwidocznić wobec świata potęgę polskiego prze
mysłu, Dyrekcja Targów zaproponowała już w grudniu 1923 
r. t. j. w 10 lat od chwili odrodzenia Polski. Czem była 
PWK. to wszyscy wiedzą, a odbyć się ona mogła tylko dzię
ki temu, że od r. 1921 położone były fundamenta pod nią 
przez założenie Targów Poznańskich, które do tego czasu 
posiadały już szereg wspaniałych pawilonów i przygotowały 
propagandę Polski zagranicą.

Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie 
było Targów, nie byłoby Pewuki w Poznaniu i należy wąt
pić, czy które inne miasto w Polsce mogłoby się pokusić na
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stworzenie tak olbrzymiej imprezy. Gdyby nie kryzys świa
towy, który dotknął również Polskę, Powszechna Wystawa 
Krajowa w Poznaniu byłaby przyniosła olbrzymie korzyści. 
Długie jeszcze lata będziemy musieli leczyć się ze skutków 
kryzysu, aby móc zorganizować podobną wystawę i ponow
nie przekonać świat cały, czem jest Polska gospodarcza i kul
turalna.

Żadna broszura, a nawet żywe słowo nie przekonuje tak, 
jak pokaz zbiorowy.

Jeśli przeprowadzimy analogję Targów Poznańskich 
z największemi targami na świecie, w tym wypadku Targami 
Lipskiem!, to mimo wiekowego istnienia tych ostatnich, wy
kazały one przykońcu ubiegłego i przy początku obecnego 
stulecia, około iooo wystawców. Mimo napozór tak nikłej 
liczby wystawców Targi Lipskie znane były w całym świecie. 
Postęp techniki, ekspansja eksportowa Niemiec, umiejętna 
propaganda doprowadziły, jak czytaliśmy w prasie niemiec

kiej, przed kryzysem światowym do potężnej liczby 13.000 
wystawców — a tegoroczne Targi miały ich 9.000. Wskutek 
przeobrażenia granic Europy powstała „inflacja" Targów w 
Europie, a szczególnie w Niemczech. Rząd niemiecki ograni
czył jednak liczbę Targów tak dalece, iż obecnie mogą brane 
być pod uwagę jedynie najpoważniejsze Targi Lipskie. Targi 
te odbywają się wiosną i jesienią każdego roku. Padają 
ostrzegawcze głosy przez nadmiarem powtarzania targów 
i urabi asię opinję w tym kierunku, by Targi Lipskie odby
wały się raz do roku, tylko na wiosnę.

Istnieje za to w Niemczech tendencja do stwarzania spec
jalnych wystaw branżowych, w których miałyby brać udział 
nietylko najpotężniejsze fabryki, lecz i rękodzielnictwo, da
jąc obraz wytwórczości całej gałęzi danego przemysłu.

Myśl ta jest nader ponętną, ale nadaje się do realizacji 
tylko w kraju wysoce uprzemysłowionym.

Polska w normalnych warunkach może z biegiem czasu 
również pomyśleć o wystawach tego rodzaju, jednakże per
spektywa owych warunków zdaje się być jeszcze dość odległą, 
dlatego narazie Polsce pozostają tylko targi, łączące same 
w sobie wszystkie dziedziny produkcji.

Rola jaka przypadła Targom Poznańskim, które pierw
sze stworzyły w kraju ten typ rynku podaży i popytu jest 
dzisiaj uznana nie tylko u nas, ale i zagranicą, która liczyć 
się musi z doniosłością T. P. stanowiących rynek popytu 
i podaży dla 30 mil jonów mieszkańców Polski.

Najlepszym dowodem doceniania przez zagranicę waż
ności Targów Poznańskich, jest wejście reprezentanta T. P. 
do Rady Związku Międzynarodowych Targów, przy czem nie 
od rzeczy będzie podkreślić, że ostatni kongres Związku od
był się w ub. r. w Poznaniu. Fakt uznania ważności Targów 
Poznańskich dla życia gospodarczego w kraju i zagranicą jest 
temsamem niezaprzeczalny.

Dziesięciolecie pracy przy jednym warsztacie W życiu 
człowieka stanowi ważny moment — 10-lecie w istnieniu Pań

stwa nie może być jeszcze momentem decydującym, niemniej 
w życiu gospodarczem Polski Międzynarodowe Targi w Poz
naniu odegrały jedną z najpoważniejszych ról w scaleniu 
wszystkich dzielnic kraju.

Gdyby nie zmienność stosunków gospodarczych uzależ
niona niejednokrotnie od sytuacji politycznej, Targi Poznań
skie w dniu swego dziesięciolecia mogłyby się wykazać po
dobnie jak PWK. całokształtem dorobku polskiego.

Ciężki kryzys, jaki przeżywamy od 2 lat odbił się zbyt 
poważnie na naszych warsztatach pracy, lecz mimo to, te
goroczne Targi będą poważnym ogniwem w łańcuchu wysił
ków dla złagodzenia ostrości kryzysu gospodarczego i będą 
dla wielu firm bramą, która wyprowadzi ich z błędnego koła, 
w jakiem tkwią dzisiaj sfery przemysłowe całego świata.

Zarząd Targów dołożył ze swej strony wiele starań i wy
czerpał wszelkie możliwe środki, by pobudzić i powołać prze- 
dewszystkiem sfery kupieckie, rolnicze i rzemieślnicze do 
udziału w targach, celem zaopatrzenia się w towar na najbliż
szą przyszłość. (D.)
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Z T EK I K A RYK A T U R L. DOŁŻYCKIEGO.

Roger hr. Raczyński- Wojewoda Poznański.

Separatyzm Prus Wschodnich
Królewiec, w kwietniu 1931 r.

— Prusy Wschodnie były „spichrzem Niemiec" — ce- 
wyjaśnia poważnie ekscelencja von Berg, prezydent Sejmu 
wschodńio-pruskiego.

— Hm, w istocie nie jest to kraj zbyt bogaty — potakuję 
z przekonaniem. Ale bardzo malowniczy, ekscelencjo.

Chwilę czekam na aprobujący błysk monokla. Napróżno.
— Prusy Wschodnie nie są więc nawet malownicze — 

uświadamiam sobie. Są tylko biedne, najbiedniejszą prowincją 
Niemiec.

— Właściwie były zawsze biedne — rzucam od niechce- 
cenia.

— Czuję palnięcie zimne, jak pchnięcie stali w sam środek 
twarzy. Błysk monokla staje się złowrogi.

— Prusy Wschodnie były „śpichrzem Niemiec" — cho
dzi ekscelencja z naciskiem.

A jednak, Prusy Wschodnie nie były nigdy „śpichrzem 
Niemiec"!

37 tys. kilometrów kwadratowych obszaru i 2,3 miljony 
mieszkańców. Żadnych prawie bogactw mineralnych, prócz 
bursztynu i torfu. Brak rozwiniętego przemysłu. Stosunkowo 
pokaźne lasy, zajmują 18,3% obszaru prowincji. Rybołostwo, 
hodowla bydła, zwłaszcza koni i uprawa roli, zatrudniają 
prawie 60% ogółu ludności. Obszar zasiewu zbóż chlebowych, 
wynosi stale pół miljona hektarów. Tyleż wynosił także przed 
wojną.

Tylko, że przed wojną zbiór pszenicy i żyta prowincji, 
stanowił zaledwie jedną czternastą zbioru Niemiec — dzisiaj, 
wobec odpodnięcia Wielkopolski i Pomorza, jedną dziesiątą, 
jeśli więc Prusy Wschodnie zasługiwały kiedykolwiek na 
określenie „śpichrza Reichu", to raczej dzisiaj, jak w roku 
1914. W rzeczywistości, z uwagi na rozmiary komsumpcji 
Niemiec, nie były nim nigdy i nie będą.

Nieporozumienie pochodzi ztąd, że przed wojną drogą 
na Prusy Wschodnie, Rosja stale wywoziła masy swojego zbo
ża. Produkcja własna prowincji, stale utrzymywana była 
w skromnych rozmiarach. Gliniasty grunt kraju, nie odznaczał 
się żywnością nawet za „błogosławionych" czasów cesarstwa. 
Niedomagania klimatu i gleby rekompesować musiał wschodnio

pruskim obszarnikom, królewski zarząd koleji, przez obniżenie 
taryfy transportowej tak znaczne, iż samo to zapewniało ren
towność uprawy.

Republika obrała inną formę subwenejowania junkrów 
wschodnio-pruskich. Do roku 1928, w celu podniesienia ren
towności gospodarstwa prowincji, inwestowano rocznie 70 do 
80 mil jonów marek.

Setki miljonów, szły w ten sposób na marne. Parcelacja 
wielkiej własności ziemskiej i osadnictwo, są tutaj niemożliwe. 
Osadnik wyeksploatować może z hektaru gleby, mniej jak do
tychczasowi właściciele. Ci natomiast toną w długach. Egze
kucje za zaległe podatki są bezowocne. Nawet nabycie na li
cytacji samochodu za 50 marek, nie znęci nikogo w obawie 
bojkotu towarzyskiego.

Właściwie jest to strajk podatkowy junkrów, który za 
swą orjentację „ojczyźnianą" każą sobie płacić subwencjami 
ze skarbu państwa. I Rzesza płaci. Właśnie haracz republiki, 
składany pokornie grandom wschodnio-pruskim, podwyższony 
został w ramach t. zw. „Osthilfe", przeznaczającej na najbliż
sze lat pięć, z górą młljard marek dla prowincji wschodnich.

Jak długo z „Reichu" płynąć będzie owa rzeka złota, 
zmiana orjentacji politycznej arystokracji wschodnio-pruskiej, 
oczywiście nie nastąpi. Cóż będzie jednak, gdy ów „plan pię
cioletni" Briininga nie uda się? Gdy okaże się, że kosztem 
miljardów w kilku, a nawet kilkunastu latach, nie da się zmie
nić struktory gospodarczej niemieckiego Wschodu, organicznie 
narosłej w toku wieków?

W czerwcu 1919 roku, były nadprezydent prowincji A- 
dolf Tortiiłowicz-Batocki z Friebe, pod pretekstem oporu prze
ciw traktatowi wersalskiemu, przygotowywał oderwanie Prus 
Wschodnich od Niemiec. W Gdańsku nastąpić miało, prokla
mowanie republiki wschodniej, która znaleźć miała oparcie 
o państwa bałtyckie, a z nimi, prędzej czy później, o Polskę. 
W ostatniej chwili, wojskowy szef imprezy generał Otton von 
Below, stracił głowę i skrewił. Przedsięwzięcie zwinięto.

W marcu 1920 roku, były generalny dyrektor ziemstwa 
kredytowego w Królewcu dr. Kapp, podejmuje na własną rękę 
„pucz". Tylko, że tym razem postanowiono nie ograniczać 
się do Wschodu, lecz za jednym zamachem zająć całą Rzeszę.

Fiasko zamachem Kappa, podjął się powetować prowincji 
Freiher von Gayl. Sposobność do tworzenia policji plebiscy
towej, wykorzystano do tworzenia zamaskowanej armji i gdy 
w sierpniu 1920, sowieckie zagony pojawiły się na granicy Prus 
Wschodnich, nadzieje junkrów obrały zgoła inny kierunek.

2  początkiem 1929 roku, separatystyczne nastroje arysto
kracji wschodnio-pruskiej, odżyły z nową siłą. Przy komin
kach owych Lehndorffów, Goltzów, Eulenburgów, Dohna, Ber
gów, Knesebeeków, Briihlów, Groebenów i innych, których 
przodkowie z końcem XV. wieku, z ostatnim mistrzem zakonu 
krzyżackiego Albrechtem von Hohenzollern na czele, składali 
hołd lenniczy na rynku krakowskim, już nie ostrożnie napo
mykając, lecz otwarcie dyskutować poczęto myśl odseparowa
nia się od „Reichu."

Orędzie Hindenburga z 18 marca 1930, zawierające o- 
bietnicę „Osthilfe", położyło narazie kres tym rozważeniom. 
Niemniej jednak, brak jakiegokolwiek zainteresowania dla tych 
spekulacji junkrów ze strony polskiej, był w danych warunkach 
bodaj, że najskuteczniejszym hamulcem separatyzmu wschod- 
nio-pruskiego.

1 Marjan Mayer.



Polip ubezpieczeń społecznych
Ubezpieczenia społeczne zaawansowały na tabu. Niko

mu nie wolno o nich mówić. Nikt nie ma odwagi. — Lud się 
będzie gniewał — twierdzą znawcy demagogji. Lud, czy też 
kto inny?

Lud ubezpieczeń nie chciał i lud wszędzie, gdzie może na 
ubezpieczenia narzeka. Przemilcza się ten fakt, że instytucje 
ubezpieczeń społecznych powołała do życia wola monarsza... 
cesarza Wilhelma. Manifest jego z roku 1 881 niedwznacznie 
przyznawał się, że chodziło mu o uspokojenie mas, o przywią
zanie ich do ojczyzny, o podniesienie ich do klasy drobno- 
mieszczańskiej. Ten piękny program został wykonany tylko 
w stosunku do przewódców robotniczych. Ci przeniknęli do 
burżuazji na ciepłych posadach w ubezpieczalniach, przywią
zali się do nich, bodaj czy nie więcej, niż do ojczyzny i uspo
koili w zbyt rewolucyjnych zapędach, będąc dziś w Niemczech 
filarami dyktatury Briininga.

Gdy się więc mówi o reformie, czy nawet o zniesieniu 
pewnych kategorji ubezpieczeń społecznych, trzeba pamiętać 
że kłamstwem jest gniew ludu, natomiast prawdą jest, że oburzy 
to przewódców, względnie urzędników pasożytujących w ubez
pieczalniach. Niema zatem świętego ludowego tabu ubezpie
czeniowego, jest natomiast kłamstwo ubezpieczeniowe, nad któ- 
rem trzeba przejść do porządku dziennego. Po 50 latach nie 
można się oddawać złudzeniom, które żywił Wilhelm i jego do
radcy. Dziś można i trzeba stwierdzić, że nietylko poszczegól
ne instytucje ubezpieczeniowe poruszają się na pograniczu 
bankructwa materjalnego, ale że również cala idea w tej for
mie, jak istnieje, zbankrutowała moralnie w sposób przeraża
jący.

Przy rozpatrywaniu ubezpieczeń społecznych należy je 
podzielić na następujące grupy:

1) Ubezpieczenia na wypadek choroby
2) Ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, sta

rości, śmierci
3) Ubezpieczenia od bezrobocia.
O powyższych gałęziach ubezpieczeń będziemy mówili na 

podstawie doświadczeń naszych niemieckich i częściowo angiel
skich. 50 letnia praktyka Niemiec i Anglji zaokrągla doświad
czenia, poczynione przez nas w ciągu dziesięc olecia.

1) Kasy Chorych zbankrutowały moralnie i finansowo. 
W Polsce stoimy u początku tego bankructwa. Niemcy wpro
wadziły już opłaty za wizyty i lekarstwa. Anglja n'e ma kry
zysu, ale też nie posiada Kas Chorych w form ę u nas przy
jętej.

Bankructwo Kas było i jest nieuniknione. Przy ich two
rzeniu założono, że ubezpieczeni będą się zwracali do lekarza 
tak często jak nieubezpieczeni i że lekarze będą tak leczyć 
za „punkt” (nawet nie złotówka) jak za 5 czy 10 złotych, 
otrzymywanych od prywatnego pacjenta. W rezultacie każda 
Kasa Chorych zmieniła się w olbrzymi Simulantenabteilung 
(z przygód „Dobrego Wojaka Szwejka” ) z tą tylko różnicą, 
że lekarze stanęli ławą po stronie symulantów. Lekarz wojsko
wy może symulanta posłać na ćwiczenia, lekarz kasowy musi 
symulantowi zapisać choćby 10 gramów jodyny lub 30 gramów 
waty, aby nie stracić pacjenta przy wolnym wyborze lekarza, 
lub dla świętego spokoju przy systemie ambulatoryjnym. Uzdra 
wiania podejmują się specjalne komisje lekarskie, dla których 
podstawą do określenia: zdrów, czy chory — jest nie ciało 
pacjenta tylko stan kasy...

Polskę Kasy Chorych kosztowały w roku 1928 skromną 
sumkę 301 mil jonów złotych. (Zestawienia statystyczne za 
lata 1929-30 nie są jeszcze •opublikowane). Około 12— 15%

tej sumy zostało zużyte na koszta administracji, remont bu
dynków i t. p. W roku dobrej konjunktury jakim był rok 
1928, na 243 istniejących kas 46 wykazało niedobory w sumie 
2,3 miljona złotych.

Nikt z nich zadowolony nie był. Ograniczenia stosowane 
w zakresie świadczeń za pomocą wykreślenia bardziej kosztow
nych leków, czy też „uzdrawiania” na komisjach lekarskich 
z roku na rok wzrastają. Wzrasta jednakże ilość symulantów 
i wyzyskiwaczy, którzy biorą „kartkę” , aby darmo dostać 
lekarstwo, którego faktycznie nie potrzebują, lub na koszt 
Kasy sprowadzić 15 kilometrów lekarza do dziecka, któremuby 
wystarczyła porcja oleju rycynowego. Składka do Kasy Cho
rych stała się uciążliwym podatkiem, płaconym przez wszyst
kich ze zgrzytaniem zębów.

2) O ile ubezpieczenie chorobowe ma pewne zalety 
z resztą bardzo niewielkie (opieka nad matką i dzieckiem 
i t. p.) o tyle ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, 
starości i śmierci zostały skontruowane na zasadzie „z ręki do 
ust” , na zasadzie, która z matematyczną dokładnością musi 
przewrócić do góry nogami cały dobrobyt mas ludowych i ode
brać im wszelkie nadzieje na przyszłość.

Jaka jest różnica między ciułaczem, który żyje na starość 
z procentu od swego kapitaliku, a ubezpieczonym, pobiera
jącym rentę? — Pierwszy pośrednio, czy bezpośrednio przyczy
nił się swoim kapitałem do pomnożenia środków produkcji 
i tern. samem ma prawo do wzięcia w nich udziału, nikogo w ten 
sposób nie obciążając. Drugi żyje na koszt składki, płaconej 
przez pracujących z tym jednak warunkiem, że część tych 
funduszów idzie na opłacanie urzędników.

W świetle cyfr sprawa przedstawia się następująco: 50 
letni górnik niemiecki zarabiający 2000 marek rocznie, gdyby 
odkładał przez 30 lat 5 % swego zarobku rozporządzałby 
(3% składanych) kapitalikiem około 17 tysięcy marek, przy
noszącym na 3% 630 marek rocznie, tak jemu jak jego spad
kobiercom. Niemieckie Knapschafty (ubezpieczenia górnicze) 
pobierają 3 % zarobków i wypłacają („Berliner Tageblatt” 
z 13 bm. Nr. 176) inwalidzie górnikowi 63 marki miesięcznie, 
wdowie 30 marek, a sieroto' m po 3 marki 67 fenigów... Należy 
tu jeszcze zwrócić uwagę, że górnik niemiecki zarabia do 3000 
marek rocznie i że sam mógłby dojść do renty miesięcznej przy
najmniej 80— 100 marek.

Pomimo tak nędznych zasiłków Knapschafty mają dziś 
100 miljonów marek deficytu rocznie. Zwiększony przy po
mocy ubezpieczeń społecznych nacisk na realną wysokość płac 
powoduje konieczność zwiększenia wydajności pracy. W re
zultacie końcowym sprawa przedstawia się tak, iż na jednego 
inwalidę pracowało w r. 1924 — 3,9 ubezpieczonych, a dziś 
zaledwie 2,4. Ubezpieczenie knapschaftowe sprowadziło się 
samo do absurdu...

W Polsce ubezpieczenia nie wypłacają jeszcze zasiłków, 
przewidzianych ustawą. Dlatego też składają olbrzymie kapi
tały. „Przegląd1 Gospodarczy”  szacuje je na zwyż 700 mil
jonów złotych (w 1928 r. wynosiły już 481,6 milj. zł — po
równaj IV  Rocznik Ubezpieczeń Społecznych). Kapitały te 
nie rentują się. Ubezpieczalnie lokują je w inwestycje, które 
nie podnoszą zdolności produkcyjnych, jak we własne pałace 
i t. p. Przemysł przyciśnięty składkami odbija się na racjo
nalizacji pracy. Według danych zebranych przez b. min. 
Michalskiego 30% górników, zajętych w roku 1918, może 
dziś wyprodukować 1 1 3% węgla. Bogactwo narodowe jed
nak nie wzrasta. Tych 30% robotników usuniętych z kręgu 
produkcji pobiera zasiłki dla bezrobotnych, leczy się w Ka
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sach Chorych, konsumując wszelki możliwy przyrost kapi
tałów.

Dla klasy robotniczej, czy urzędniczej ubezpieczenia za
mykają wszelką drogę do usamodzielnienia. Realizują one 
rodzaj nowoczesnego niewolnictwa. Kto płaci około 15% za
robków na rzecz ubezpieczeń nie jest zdolny do oszczędzania 
i nigdy nie będzie mógł się usamodzielnić...

3) Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia są samobój
stwem społecznem. Przy jego działaniu rynek pracy traci wszel
ką elastyczność. Prawo podaży i popytu przestaje rządzić. 
W Polsce lobotn. z dużą rodziną otrzymujący 50% zasiłku jest 
zainteresowany dopiero w pracy dłuższej niż 4 dni w tygodniu. 
Kawaler z 30%-owym zasiłkiem i małą pomocą rodziny nie 
potrzebuje się wogóle kwapić do roboty. Słynny był w Anglji 
przykład zecera, który pobierał za 6 dni roboczych zasiłek a w 
sobotę i niedzielę odrabiał pracę nocną, przynoszącą mu razem 
z zasiłkiem więcej niż gdyby pracował cały tydzień. Wpraw
dzie nasi robotnicy jeszcze się nie zorjentowali i nie wyzyskują 
ubezpieczenia tak jakby mogli, ale gdy się nauczą, będziemy 
utrzymywali tysiące leni, tak jak to czyni obecnie Anglja 
i Niemcy.

Doświadczenia nasze i innych narodów wskazują na 
bezwzględną konieczność głębokiej ii zasadniczej reformy. Nie 
można patrzeć z założonemi rękoma na tak wprost śmieszny

stan sprawy, że w tak ubogim jak Polska kraju tylko skarb 
ubezpieczeń społecznych jest wypchany po brzegi, bez żadnej 
korzyści dla społeczeństwa i dla zainteresowanych.

Reforma może iść różnemi drogami. Najbardziej cieka
wym jest projekt opracowany przez Izbę Handlowo-Przemys- 
łową w Sosnowcu. Pragnie ona przerzucić część składki do 
kais chorych, przeznaczonej na zapomogi 'i części składki ubez
pieczeń losowych razem 6 % dochodów na przymusowe konta 
oszczędnościowe w Pocztowej Kasie Oszczędności. P. Juljusz 
Braun, który projekt Izby opracował, oblicza w swej ksią
żeczce „Oszczędność przymusowa i częściowe ubezpieczenie", 
że piacownik, zarabiający 160 złotych miesięcznie mógłby 
otrzymać w 65 roku życia kapitalik w sumie 19,4 tysiąca zło
tych i mimo to miałby zapewnioną skromną rentę na wypadek 
wcześniejszego wypadku losowego jak również pomoc lekar
ską na wypadek choroby.

Przedewszystkiem jednak należy zaprowadzić daleko idą
ce oszczędności w całym systemie. Jest absurdem, wołającym 
o pomstę do nieba, aby instytucje ubezpieczniowe siedziały na 
workach z pieniędzmi wtedy, gdy cały kraj cierpi wprost 
nędzę.

Reforma nie będzie trudna. Trzeba się będzie tylko o- 
trząsnąć z „kłamstwa ubezpieczeniowego/'

Warszawa w kwietniu. St. Pilecki.

uzależnia ich od usług informatorów.
— Informatorzy — cedził dalej „lord" Astor — dostar

czają informacyj dyplomatom i otrzymują wynagrodzenie ze 
specjalnie na to przeznaczonych funduszów. Ile biorą jest 
kwestją umowy. Ten niski brunet o semickim profilu — Anglik 
wymienił holenderskie nazwisko, zaczynając się na Van — za
rabia stosunkowo najwięcej; pomimo, iż pracuje

tylko na dwie strony.
— Co rozumie pan przez to? —
— Ci, których pan tutaj widzi, są to informatorzy za

wodowi. Żaden z nich nie jest tak naiwny, by ograniczać się 
tylko do jednego odbiorcy. Celem ich schadzek jest wymiana 
informacyj. Tutaj jest ich giełda. Tak jak filateliści wymie
niają znaczki pocztowe....

— Skąd czerpią oni informacje?
Częściowo od samych odbiorców, częściowo są to wytwory

kompilacyj, owoc lektury dzienników....  Referenci prasowi
ambasad zazwyczaj nie grzeszą nadmiarem akuratności w prze
glądaniu dzienników — dodał z pobłażliwym uśmiechem.

— Czy uprawiają oni szpiegostwo wajskowe?
— Nie. Walka o

tajemnice wojskowe
to zupełnie odrębna dziedzina. O tych nic się nie wie. Ale 
ci — Anglik wydął wargi z pogardą — nic nie ryzykują <i pę
dzą żywot niebieskich ptaków. Z dnia na dzień.....

Zapadła chwila milczenia, którą przerwał „lord."
— Zarobiłem u pana pięć marek, hę?
— Oto są, mister Astor. My.

K A RYKA TU RA  K A R Y K A T U R ZY ST Y

Prcf. W. Roguski według rysunku K. Dąbrowskiej.

Zawodowi informatorzy
korpusu dyplomatycznego

Z ŻYCIA  FACHOW YCH PTAKÓW N IEBIESKICH  
W BERLINIE.

— Czy weźmie Pan lekcję?
— Nie jestem, usposobiony — odparłem opryskliwie.
Przez rumianą, nalaną twarz tak zwanego „lorda" Astora,

człowieka, który utrzymuje się z udzielenia lekcyj języka an
gielskiego bywalcom „Romanisches Cafe", przesunął się cień 
rozczarowania.

Była to trzecia z koleji odmowa w tym tygodniu.
— Zabraniam Panu — podjąłem oschle — nagabywać 

mnie tutaj w kawiarni „Wien". Przyjmuję wyłącznie w „Ro
manisches."

— Wiem — stwierdził „lord" — tutaj obmyśla Pan swe 
korespondencje. Jeśli Pan pozwoli dostarczę Mu tematu.

— Niech pan opisze to otoczenie — mówił dalej stary wy
zyskiwacz, ośmielony mojem milczeniem. — Ci — wskazał 
wgłąb sali — to nieinteresująca gawiedź. Ale tutaj w pobliżu 
gazet, rozgrywa -się coś, czego pan nie zauważył, jedna

z tajemnic wielkiego miasta
Ten szpakowaty mężczyzna z przystrzyżonym wąsem i twa
rzą jak gdyby oparzoną, ów starzec i młodzieniec w monoklu 
— Anglik wskazał jeszcze kilku — to są

informatorzy.
— Cóż to oznacza? —
W głosie „lorda" zabrzmiała nuta triumfu.
— To są ci, którzy dostarczają informacyj korpusowi dy

plomatycznemu. W Berlinie nie brak ambasad i poselstw. 
Każde z nich pełni funkcje obserwacyjne. Poseł, radca czy se
kretarz poselstwa raportują systematycznie o wynikach upra
wianego przez nich

wywiadu dyplomatycznego.
Zdobywane przez placówkę zagraniczną informacje mają 

oczywiście wpływ na politykę danego państwa, a tern samem 
na stosunki międzynarodowe. Lecz dyplomaci są krępowani 
rozmaitemi względami, brak im zupełnej swobody ruchów i to
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Artur Marja Swinarski.

LEGENDA ZODJAKOWA
Gdy młodzieńcy rozebrali Świętego ze zbroi i z szat — 

pozostawili mu jeno sandały barwione purpurą i opaskę na 
czole — wówczas nastała cisza podobna tej, która jest na
stępstwem cudu. Dwunastu łuczników zamilkło z uniesienia 
i cofnęło się, kilku z nich klękło. Bo któż przeczuł, że biały 
płaszcz żołnierski tyle pod sobą krył piękna i taki blask 
świętości. Przecież sami byli piękni i wybrani z najprzedniej
szych rodzin krainy. Lecz ciało skazańca wydawało z sie
bie jasność nadziemską, — smukłe trzony marmurowych ko
lumn wydały się teraz szare i ciężkie, a brzozy przed błękitem 
nieba stanęły nagle w mroku i żałobie. Sebastjan opowiadał 
im często, podczas długich straży nocnych, o prorokach i mę
czennikach, których głowy otaczały wirujące kręgi z ognia 
i świetliste aureole. Byłaż to światłość taka sama?

Teraz klęczeli wszyscy, lecz żaden nie śmiał pierwszy na
piąć luku. A Sebastjan stał i czekał, oparty o brzozę, — nie 
drżał, tylko drzewo zdawało się kołysać zlekka. Sebastjan 
czekał. Nie wiedział: czy łucznicy zaczęli już słać strzały 
ku niemu? Nie czuł żadnego bólu; usta jego szeptały nieme 
litanje. Sebastjan czekał.. Czy go życie :uż opuszczano? 
czy był już w drodze? Kiedyż wzejdzie wielka światłość 
przedemną, światło Boskiego oblicza? Kiedyż ujrzę Jego gło
wę w koronie utkanej z gwiazd? Kiedyż poczuję palce jego 
w swych ranach?.. Dlaczego nie czuję ran?., i jakiż to śpiew 
powstaje wokoło mnie, jakiż brzęk i syk?

Był to klangor błądzących strzał. Łucznicy rozpoczęli 
swe dzieło. Lecz żadna strzała nie dobiegła do celu. Za każ
dym razem, gdy pocisk zniknął wśród gałązek brzozy lub 
utkwił drżąc w ziemi, odzywał się okrzyk radosny z szeregu 
klęczących. — A Sebastajan czekał: oczy jego, były szeroko 
rozwarte i gotowe ujrzeć śmierć i korowód niebieskich za
stępów.

Pomiędzy łucznikami był jeden, który to spostrzegł. 
Poznał, jak tęsknota Sdbastjana powoli zamienia się w mękę, 
jak rysy jego naprężają się i niemal brzydną z bolesnego wy
czekiwania. Wówczas wybrał łucznik z pośród strzał naj
ostrzejszą i powoli jął napinać łuk. Wymierzył. Pragnął u- 
godzić w krtań Świętego. Sebastjan umarł natychmiast.

W tej samej chwili wszyscy byli nad tym, który strzelił. 
Dysząc walili ciężkimi butami w pierś towarzysza i darli 
twarz ostrzami strzał i palców. Skonał zanim jeszcze pojąć 
zdołał, że rozkazowi cesarza stało się zadość jedynie przez 
jego ręikę. — Murawa pod brzozami zabarwiła się czerwono 
od zachodu i krwi.

Dwie dusze płynęły ku gasnącemu niebu. Dusza łucz
nika poznała duszę Sebastjan a po jej blasku. Jeno dziwić się 
już nie mogła. Była duszą i niemal wszystko przepomniała. 
I mówiły dusze z sobą —

I śpiewały ze sobą —
I wzlatywały —

Teraz stoi święty Sebastjan sam przed Boskiem obliczem 
i śpiewa. Potem odwraca się, szuka. Nie może znaleźć łucz
nika. I zaczyna rozumieć. (Jakżeż głęboko pod nim pozo
stała ziemia...)

Sebastjan stoi sam przed Boskiem obliczem i prosi. T yl
ko to jedno., to jedno., tę jedyną prośbę. I głos Boży zaśpie
wał mu w odpowiedzi, cały płonący w dobroci.

I głos Boży śpiewa:
„Krew jest na jego dłoni —"

Sebastjan błaga i modli się bez przerwy : — „Przez niego 
stoję przed Tobą, — jego to strzała otwarła mej duszy drogę 
do Twego tronu“ . —

A głos Boży śpiewa — :: „Krew — — Gwiazdy za
marły. A potem śpiewały wespół z Sebastjanem. Prosiły: 
„Puść go do siebie — puść go do nas.“

I Pan Bóg wysłuchał ich prośby. I wypowiedział wyrok:
„Krew jest na jego dłoni, przeto Niebo zostanie mu 

zamknięte. Lecz ustawię łucznika przed bramą niebieską, by 
pełnił straż po wszystkie wieki —“

— Łagodnie zabrzmiało „amen“  gwiazd.
* * *

Teraz stoi łucznik na niebie i trzyma luk napięty bez
ustannie; na cięciwie oparł strzałę z krwią Sdbastjana: — a 
dziewięć kropli świętej krwi zamieniło się w dziewięć gwiazd.

Wokoło niego wirują niebieskie zwierzęta: smukły Kozio
rożec i sirogi Lew, — Niedźwiadek podnosi jadowite żądło. 
Zdaleka uśmiecha się Panna.

Lecz Łucznik stoi z napiętą cięciwą. Bezustannie. 
Wiecznie.----- -

Gwiazdy śpiewają.

JA D W IG A  SŁAW IKÓW NA.

0 śmierci Leguna narzeczonej...
Nie miał legun płaszcza, ale nic sobie z tego nie robił, 

orzełka miał na czapce srebrzystego, i to mu starczyło za całą 
ozdobę, nie miał butów, (pono bez podeszew były) ale i z tego 
sobie drwił. Serce miał w piersi gorejące, że to za ojczyznę 
walczyć będzie... bezmiernie rozradowane.

I broni nie miał porządnej, bo kto mu tam niebożęciu co 
dał, że więc nic nie miał, a nie chciał przecież być gorszy od 
innych żołnierzy narzeczoną sobie znaleść umyślił, i to zaraz 
natychmiast.

Ale zdarzyło się, bo i mundur na nim był całkiem byle- 
jaki jako go żadna nie chciała, każda wyśmiała leguna sierotę, 
każda wyszydziła okrutnie, aż się w nim złość zebrała straszli
wa, i poprzysiągł sobie, że narzeczoną mieć musi, choćby po nią 
do samego piekła szedł, bo taki już jego leguński, żołnierski 
honor.

Więc że go żadna nie chciała, i na on czas właśnie śmierć 
starucha mocno za nim uganiała, i szczerzyła nadobnie spróch
niałe zęby, samą ją sobie za narzeczoną obrał, choć nikomu 
się do niej nie przyznawał, a tylko na osobności, gdy żaden 
nie słyszał taką ze swoją panną wiódł rozmowę;

O moja luba, moja piękna, zalisz chcesz być dziewczyną 
moją?

Chcę. — kłapnęła śmierć, lecz że to panienka już nieco 
leciwa niechętnie o czekaniu myślała, to też zaraz dodała;

A kiedyż nasz, ślub legunie, kiedy małżonką twą zostanę?
Legun — co nawet jej, śmierci wcale się nie bał, przeląkł 

się teraz niepomiernie, — inna jest rzecz narzeczeństwo, kiż- 
demu żołnierzowi miłe, a inna żenienie., O Jezu!

Powiem ci jutro odrzekł wreszcie, i pacierze od przygody 
złej począł odmawiać, bo sam widział, że bardzo już z nim 
jest kiepsko.

A na drugi dzień, kiedy śmierć znów przyszła, znów 
odrzekł:

Powiem ci jutro.
Aż na trzeci, ta już gniewna, grozić mu jęła; kosą go za

machnie i koniec jak zaraz nie powie, więc namyślał się, pa
tronów świętych wezwał i tak odpowiedział: Jak tylko woj
nę ukończę natychmiast się z tobą ożenię!



To i dobrze uśmiechnęła się śmierć zalotnie, ale skąd będę 
miała pewność, jeśli wojna długo potrwa, że mi wierny po
zostaniesz?

A no to łaź za mną krok w krok, kiedy taka twoja wola, 
burknął niechętnie, bo go już na babskie natręstwo złość brała. 
A ona uradowana, już ręce mu na szyję zarzucić chciała, ale 
jej się wymknął, wzdychała;

Wszędy za tobą pójdę, bo srodze cię miłuję legunie mój, 
nizinami za tobą pociągnę, na wysokie góry się wydrę, przez 
gęste bory się przekradnę, w dalekie kraje polecę, wszędy....

Aha, dobrze zaśmiał się legun, bo mu nowy przedni wpadł 
do głowy koncept.

Nic się już nie srożył gdy za nim biegała, z bitwy do bitwy, 
ze wsi do wsi, po drogach. — Wiedział, że kiedyś przecie się 
umęczy.

Ale nie dało jej rady, coraz bardziej sapiąca, ale zawsze 
mu towarzyszyła.

Więc przemyśliwał legun, który serce miał w piersi gore
jące, że to za ojczyznę walczy, i bezmiernie rozradowane, jako
by jednak babę uronić, — i daleko w świat się zapędził, choć 
bez płaszcza był, w cudze kraje pobiegł, by tam przez trud 
swój i znoje, chwały nieśmiertelnej ojczyźnie przysporzyć.

I gdy tak chodził rok i drugi, gdy mierzył niziny, darł 
się przez knieje i wspinał na szczyty, krwią swoją obficie 
znacząc drogi westchnął raz i drugi, że może przecie narzeczo
ną zgubił.

I ‘zgubił, bo choć nawet i czekania za dużo jej nie było, 
choć lubiła go bez miśry, przecie, nawet niewiastą będąc wyro
zumiała:

Po kiej licho było gonić po owych wertepach dla samej 
jeno chwały.

Zostawiła leguna, który serce miał gorejące i odeszła.

Legiony a W ielkopolska
Dnia i stycznia 1919 roku Polacy zdobyli Krotoszyn.
W walkach brał udział sierżant Wyka. Legun, co ze 

Szczypiorna z obozu jeńców najkrótszą drogą pospieszył na 
najbliższy odcinek walki między stronami.

Po zdobyciu dworca, poczty i koszar zachodnich spisano 
protokuł umożliwiając Niemcom opuszczenie miasta.

Protokuł przytaczamy w całości:
Krotoszyn, dnia 1 stycznia 1919 r.

(UMOWA 2 NIEMCAMI)
O godz. 6-tej po południu zajęli legioniści polsdy 

dworzec w Krotoszynie, wkrótce opanowali Polacy 
również pocztę i koszary zachodnie. Ażeby zapobiec 
zbytecznemu rozlewowi krwi zeszli się przywódcy obu 
stron w koszarach Steinmetza.

Postanowiono:
Baon zapasowy pułku Steinmetza musi uledz prze

mocy legjonistów. Baon musi opuścić miasto do dnia 
3 stycznia godz. 5-tej po południu. Rodziny zamiesz
kałe w Krotoszynie mogą w mieście pozostać. Baonowi 
zezwala się na wyjście honorowe z bronią. Wszelkie 
amunicje, karabiny, masz. i nadliczbowe karabiny mu
szą być do dnia 2 stycznia godz. 12-tej w południe w 
jednym miejscu złożone i oddań0..

2  chwilą odmarszu baon przejmuje krotoszyńska 
straż obywatelska utrzymanie porządku bezpieczeństwa 
w mieście.

Należy oddać wszelkie części ekwipunku. Własno
ści osobistej nie narusza się i wolno ją zabrać ze sobą.

Oficerowie winni się ubrać po cywilnemu, lub też 
zappatrzeć się w wykazy wystawione przez oddział 
legionowy. ;

Prowianty zabiera się na trzy dni.
2aznacza się specjalnie, że własność osobista bę

dzie oszczędzona i zabezpieczona.
Wszelkie zamierzenia ciemnych elementów zdusi 

wszelkimi środkami straż obywatelska wzgl. legjomiści.
(—) Górzeński (—) Gros ser

kapt. i kom. baonu zapas.
(—) Błażejewski
(—) Szlagowski (—) Dr. Briken

kom. pociągu pane. nr. I. W. P.
(—) Fritsch 

R. F. 37.
Gdyby w historji stosunku legjonów do ruchu powstań

czego w Wielkopolsce nie było nic więcej, ponad powyższą u- 
rnowę.

Gdyby, Sierżant Wyka, legjonista i żołnierz z pod Kro
toszyna, żywa personifikacja legjonowej swady i legjonowego 
ducha był tylko fluidem Kaprala Szczapy. To fakt, że po
trafił nadać ton umowie, i skromnym siłom powstańczym wcie
lił swadę; buńczucznie „przemocy legjonowej" nad siłami 
niemców.

Świadczy najlepiej jaka silna i wielka była idea Legjonów 
skoro wywalczała sobie prawa i szacunek, jak w zdobyciu 
Krotoszyna.

Skuteczna przeciwwaga kryzysu
W sezonie bieżącym Targi Poznańskie potrafiły skutecz

nie zaagitować zagraniczne koła gospodarcze na przyjazd do 
Poznania. Chociaż nie będzie to legendarna ilość stu tysięcy 
Anglików, w każdym razie będzie w zupełności dostateczna, 
aby tranzakcje z niemi zaważyły na działalności naszych fa
bryk. W głównej mierze Anglja interesuje się przetworami 
mięsnem/i, a nawiasem dodać trzeba, że rynek bekonowy i po
krewny jest bardzo pojemny i niewypełniony. Również bran
że produktów odpadkowych, tj. puchu, pierza, skór itp. znaj
dą na Targach reprezentantów firm angielskich, reflektujących 
na masowy zakup tych artykułów, muszą jednak pamiętać
0 tern, że odbiorca angielski wymaga bardzo sumiennego do
pełnienia warunków umowy.

2 innych państw zadeklarowała swoją obecność na Tar
gach Grecja, która ma wszelkie szanse stać się bazą operacyjną 
handlu polskiego na bliski Wschód i Północną Afrykę. Współ
praca z Grekami jest dla Polski tembardziej 'korzystna, że znają 
oni doskonale ten teren, na 'którym od lat się usadowili. Tu 
zatem leży droga, aby powetować sobie stratę chłonnego rynku 
rosyjskiego i zacząć kierować eksport w stronę Morza Czer
wonego, tembardziej, że wolna strefa cłowa portu w Salonikach 
stara się zachęcić handel polski drogą ulg taryf transportowych
1 zniżek opłat portowych. Handel grecki reflektuje w Polsce 
głównie na artykuły włókiennicze, co jest aktualne ze względu 
na przeprowadzane redukcje w przemyśle łódzkim, pozatem 
jednak mogą liczyć na zbyt i to duży, wyroby drzewne, czę
ściowo metalowe, galanterja, ołówki.

Natomiast na rynku wewnętrznym otwierają się wielkie 
możliwości przed przemysłem maszyn rolniczych i nawozów 
sztucznych. W tych dniach, jak już było podane do wiado
mości powszechnej, Bank Rolny przyznał rolnictwu pożyczkę 
w wysokości 53 miljonów złotych na kredyt inwestycyjny, to 
jest maszyny i nawozy. Jasnem jest, że zakupy przeważającej 
większości będą uskutecznione na Targach, gdzie będzie można 
dokonać przeglądu ostatnie hzdobyczy techniki. Ten zastrzyk 
złota bardzo przyda się naszym borykającym się z trudnościa
mi fabrykom maszyn, które, należy mieć nadzieję, zjawią się 
na Targach gremjałnie i nie zawiodą pokładanych w nich 
nadziei.



Równowaga Europy
przed wośoą i po wojnie

Dążeniem wszystkich dyplomatów przedwojennych, 
a przynajmniej tern hasłem, które wysuwali, i tą tarczą, którą
0 słaniali siebie i swoje rządy, była zawsze — równowaga 
Europy. Największe krzywdy, wyrządzane poszczególnym 
narodom, uważało się za przypieczętowane raz na zawsze, 
gdyż najlżejsza zmiana w układzie geograf iczno-politycznym 
państw Europy groziła, rzekomo czy faktycznie — narusze
niem. równowagi a w konsekwencji jakąś nieobliczalną ka
tastrofą, o której — nawet mówić się nie chciało. Dla utrzy
mania tej, już niemal o mistycznym wyrazie, równowagi — 
tworzyło się przymierza, sojusze, ententy, nawet t. zw. 
święte przymierza — i wśród nich strony interesowane często 
tłumiły głęboką wzajemną niechęć, nawet odrazę, najdra
styczniejsze sprzeczności interesów, poświęcały niejeden zysk 
doraźny w polityce, byle tylko ją utrzymać lub — ratować, 
gdy groziło jej zachwianie.

Stan sprawy polskiej, której „załatwienie” pod koniec 
wieku 18-go i powtórnie w początkach 19-go nawet niemiec
ki historyk nazwał „mordem, spełnionym na narodzie” , wcho
dził oczywiście — w całej swojej potworności — integralnie 
w skład tej powojennej „równowagi” Europy, nawet wbrew 
istotnym interesom tego czy tamtego z zaborców. Dlatego 
to Mickiewicz w „Księgach Narodu Polskiego” z takiem, peł- 
nem pogardy, szyderstwem mówi o „równowadze europej
skiej” jako o jednym z cielców, które sobie stworzyły mo
carstwa Europy.

Jednakże nietylko Polska, ale także znaczny szereg in
nych narodów, niegdyś wolnych, wtłoczony został poprostu 
w ten system „równowagi” i dusił się w granicach cudzych 
państw — zdawało się, beznadziejnie. Czesi, Chorwaci, 
Słoweńcy — w Austrji, Finowie, Łotysze, Estończycy, Litwi
ni — w Rosji, pewna część Duńczyków i Francuzów — w 
Niemczech, — to były ofiary, poświęcone „Równowadze” , 
rzucone na pożarcie temu politycznemu bóstwu przedwojen
nej Europy.

Tak było do r. 1914, przed tą wielką wojną światową.

A przecież cała troska dyplomatów, wszystkie ofiarv
1 poświęcenia czynione dla utrzymania owej równowagi, n e 
zdołały jej ostatecznie utrzymać i uratować od całkowitej 
zagłady.

Równowaga Europy przedwojennej — przez los srogi, 
najsroższy, jaki ją mógł spotkać — sama się osądziła 
i potępiła; okazała dowodnie i naocznie, że utrzymać się nie 
mogła była i nie powinna. Wystarczyło jedno i drugie ude
rzenie w jej ściany, by gmach cały zachwiał się i uległ niesły
chanej katastrofie. Wojna rosyjsko-japońska r 1905 i wojna 
bałkańska r. 19 11 — pierwsze dwa wstrząśnięcia — doprowa
dziły do wojny światowej, z wszystkiemi jej konsekwencjami.

Te zaś konsekwencje odsłoniły odrazu najgłębszą przy
czynę katastrofy.

Gdy bowiem pomyślano znowu o odbudowaniu zburzo
nej równowagi, jasnem już było dla każdego, że nie można jej 
budować na podstawach, choćby tylko podobnych do dotych
czasowych. I

I to nietylko dlatego, że — ku zdumienia całego świata 
— runęły równocześnie trzy główne filary przedwojennego 
systemu, trzy państwa, właśnie te, które były zaborcami w sto
sunku do Polski. Przedewszystkiem bowiem było już oczy-

wistem i nieułegającem najmniejszej wątpliwości, że podsta
wy przedwojennej równowagi europejskiej były złe i kruche. I

Polegały one przecież na wyraźnem pogwałceniu przy
rodzonych praw narodów do samodzielnego bytowania, na 
rzecz kilku mocarstw, względnie kilku grup mocarstwowych. 
W pierwszym zaś rzędzie — na zduszeniu bezwzględnem ży
cia narodowego i jedności narodowej jednego z największych 
narodów Europy, Polaków; był to już nietylko gwałt z punk
tu widzenia moralności politycznej, ale jł oczywisty nonsens 
pod każdym względem i stan — nie do utrzymania.

Gdy zatem przystąpiono w r. 1918 do urządzenia Eu
ropy na nowo, po raz pierwszy od stu lat t. j. od kongresu 
wiedeńskiego, i po raz pierwszy znowu po tak silnem rozbu
rzeniu całości, przyjęto zasady, biegunowo przeciwne — jako 
fundamenty pod budowę nowej równowagi.

Równowaga Europy powojennej oparta została na za
sadzie prawa narodów do samodzielnego bytu państwowego 
i swobodnego urządzenia się w formach tego bytu, — jak
kolwiek zastosowano' pewne — czasowe — ograniczenia do 
narodów, którym przypisywano winę wywołania i przedłu
żenia się wojny. Na mocy tej zasady utworzono szereg no
wych państw z narodów, które dotychczas wtłoczone były 
przemocą w granice państw obcych.

To jest różnica omawianych tutaj dwóch form równowagi 
europejskiej: przed wojną i po wojnie światowej, różnica — 
rzecz jasna — ogromna.

Zrozumieć łatwo, że nie jest ona tylko formalna. Ja 
każ więc jest jej istota i jak głęboko ona sięga?

W tym względzie nasuwa się zestawienie dwóch rodza
jów równowagi, spotykanych wśród zjawisk życia codzienne
go: mechanicznej i chemicznej.

Gdy równowagi mechanicznej jedną postać łatwo za
stąpić drugą, zupełnie inaczej ma się rzecz z chemiczną. Tu
taj najmniejsza próba zmiany t. zw. „układu” powoduje zde
cydowaną reakcję, zaburzenie całości, doprowadza do zja
wiska, które możnaby nazwać — katastrofą chemiczną.

Słynna równowaga Europy przedwojennej była — me
chaniczna, oparta na „siłach” . Treść, którą wypełniono na 
— czynie Eufopy dzisiejszej jest „rozczynem” o pełnem „nasy
ceniu” , równowaga dzisiejsza jest natury chemicznej.

Nastąpił bowiem w Europie, a może ii na całym świecie, 
okres — całkowitego wyzwalania się narodów, okres „ nasy
cenia narodowości.“

Ten okres przyjść musiał: jest on wynikiem historycznej 
sprawiedliwości po długiej epoce podbojów i ujarzmień.

Równowaga Europy powojennej, oparta na przyrodzo
nej podstawie ,na podstawie, w dzisiejszym stanie kultury naj
hardziej naturalnej, — posiada zatem spoistość, na podobień
stwo chemicznej, bardzo silną, do której dawna przedwojen
na, nie może być nawet przyrównana.

Oto jest powód, dla którego bardzo trudno i niebezpiecz
nie jest — ją naruszyć.

Jesteśmy przekonani, że lęk dyplomatów przedwojen
nych o trwałość równowagi europejskiej wypływał przede
wszystkiem z poczucia złej i kruchej politycznie i moralnie 
podstawy tej równowagi. Oby dyplomaci dzisiejsi tak do
brze uświadomili sobie siłę i wartość równowagi powojennej, 
by przejął ich lęk przed jakąkolwiek próbą jej naruszenia.

Gust. B oi B.



R. MOSS.

Zmierzch opery
I.

Zalicza się ją do grona sztuk pięknych,rodowód jej wy
wodzą gdzieś — z Eleusis, czy jeszcze dalej w czasie, kapłani 
jej chętnie ją zowią placówką narodowej kultury, ma zapalo
nych przjaciół i zdecydowanych wrogów, a przecież w chwi
lach osobliwych garniruje się nią menu duchowych uczt.

Któż ona — i jakie są schody, któremi się do jej siedziby 
dochodzi?

Powszechnie mówi się o jej żałosnym upadku, o tern, 
że jej życie — czy też agonia — nadmierne sprowadza wydatki, 
że niema — zdaje się potrzeby, aby ogół utrzymywał kosztow
ny przybytek roziywki dla szczupłego wybrańców grona.

Czyż na prawdzie polegają owe niezadowolonych głosy, 
czy też są one wszteczną plotką?

Mówią o rozprężeniu w ustroju, o niedołęstwie w „głowie 
i członkach", o przeciążeniu balastem drugorzędnych funkcyj 
i o tern, jakoby talenty kryte były ciężką rękę biurokracji a wy
bujała administracja zżerała twórczą — artystyczną — pracę.

Przyczyny tych wszystkich błędów — (jeśli są rzeczywi
ście) trzebaby wydobyć na jasne światło dnia i spojrzeć na nie 
z bliska i rozważnie.

Wszelka sztuka, jak każde żywe indywiduum rodzi się 
z życia w formach, jakie jej warunki otoczenie stwarza i żyje 
w tych kształtach tak długo, jak długo owe cechy otoczenia 
udzielają jej soków wygatatywnych. Człowiek, gdyby żył w 
wodzie posiadałby skrzela a ciało jego byłoby przystosowane 
do ciśnienia wody. Komedja obeszłaby się bez słów, a nawet 
dzisiejszy film, — chociaż jest niemy — uległby zasadniczym 
zmianom., gdyby ludzkość była niema. Opera powstała jako 
wykwit życia burżuazyjnego w czasach przebarwnych strojów 
i rozszalałych możliwości życiowych. Wykarmił ją i wycho
wał syty dobrobyt kilkunastu górnych tysięcy społeczeństwa, 
rozkochanych w przepychu wspomnień i barwnej wystaw- 
ności życia, które to cechy tworzyły tło zawsze tych samych 
zdarzeń, namiętności, zbrodni i najrozmaitszych przejawów 
życia — właściwych zarówno bogaczom jak ubogim.

Od tych czasów o tak jaskrawej błyskotliwości dzieli nas 
spora liczba dzieci Chronosa tak, że życie zmieniło swoje for
my a dusza uległa nowym objawieniom. Tu właśnie jest ten 
pierwszy węzeł stramatu nieporozumienia a może niezrozumie
nia. Widzimy, że duch poszedł straszliwym lotem w przód, 
znacząc swą drogę miljonami istnień indywiduów, prawach, 
form, zmienionemu zasadami moralności, a opera — poza nie
licznemu wysiłkami największych muzyków pozostała na miej
scu i jest tą jedyną sztuką, która w ogólnym pochodzie posuwa 
się leniwym krokiem śruby mikrometry cznej. Jest w tern i ta 
klęska, że poczynania nowoczesnych kompozytorów zdążające 
ku większej abstrakcyjności i odmaterjalizowaniu fraktury nie 
trafiły do serc szerokich rzesz, nazbyt zacofanych w sprawach 
muzycznej wiedzy (co zresztą nie jest ich winą).

Cokolwiek się myśli o operze, trzeba zaznaczyć, że w in- 
tellektualnem życiu ludzkości opera była wielkiem ogniwem 
łańcucha sił, wznoszących ducha w sferę ideału. Napoleon 
powiedział: — „z wszystkich sztuk muzyka ma największy 
wpływ na namiętności, przeto pracodawca powinien ją najbar
dziej pielęgnować. Głęboko odczuta symfonja mistrzowskie
go pióra porusza niechybnie duszę i ma wpływ daleko większy, 
niiż książka moralna, która przekonywa rozum nie wpływając 
na nawyknienia." Tak jest. Trzeba przyjść operze z pomocą 
by działanie jej muzyki nie osłabło lecz nadal dawało dodatnie 
wyniki.

Tragedją opery jest to, że na kilkuset ludzi pracujących

na jej niwie, jest zaledwie kilku, którym jej rozwój leży na 
sercu do tego stopnia, że szukają dla niej nowych dróg i form. 
Poza nimi jest olbrzymia, nieruchoma masa wykonawców, 
traktujących operę jako dojną krowę, masa działająca swoją 
inencjalnością wstecz, obojętna najzupełniej dla sztuki i dla 
ducha. Gdyby tę bryłę poruszyć, nadać jej pęd i wykorzystać 
jej moment bezwładności dla obracania kół mechanizmu szu- 
ki, możeby z tego wynikła jakaś energja, którą by można za
palić nowe iskry życia.

W zagadnieniu rozpatrywanem spotykamy trzy wartości: 
jedną tworzącą, drugą odtwarzającą i trzecią absorbującą 
i przetrawiającą w swej duszy to, co właśnie dla niej zostało 
stworzone. Otóż to: Ta trzecia wartość. Nowoczesne życie 
odjęło czołwiekowi swobodę, z którą była związana pieśń i mu
zyka. Dziś — w dniu ludzkiego życia muzyka zeszła w naj
dalszy kąt i stąd pochodzi brak odczucia jej potrzeby.

Trzeba zatem umuzykalnić człowieka, zbudzić w nim 
znowu pęd ku abstrakcji wzruszeń jakie daje muzyka, aby się 
zapełniły sale słuchaczami i aby uszlachetniały się ich serca.

C. d. n.

Składajcie oszczędności

»Milsi] miii
(dawniej Miej&ka Kasa Oszczędności)

w Poznaniu
Instytucji bankowej prawa publicznego o pu- 

pilarnej pewności. Przypominamy, że dla 
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oraz w dzie ln icy  Ł a zars k ie j ,  przy M. Focha 50
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Centrali przy ul. Nowej nr. 10
oraz w własnym interesie P. T. Klijenteli korzystać 

z powyższego udogodnienia.

Z a  zo b o w ią zan ia  Banku M iasta Poznania
odpowiada miasto Poznań całym swym majątkiem
w ynoszącym  przesz ło  25 0  m il jonó w  złotych.

Klisze w tym numerze
wykonano w zakładach
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Bolcio, Miecio, Zygmuś..
Oto trzech władców poznańskich 

teatrów: Bolcio, Miecio i Zygmuś. 
Oto oblubieńcy Muz, arcykapłani 
Sztuki.

Bolcio siadł sobie spokojnie w koj
cu i czeka czy z jaj nie wylęgną się 
sukcesy. Siedział lat dziesięć na 
miejskich jajkach. Ma czas. Posie
dzi teraz na prywatnych. A nuż 
uda się. Może nie same stare, pu
ste, czy nadpuste. Ludzie są cier
pliwi, a on jest pogodny. Zobaczy
my co1 z tego wyniknie.

Miecio się niecierpliwi. Za no
wościami goni. Nie wystarczą mu 
miejscowi artyści. Importuje zdała, 
ze stolicy. Kupił sobie pociąg uwią
zał na sznureczku i jedzie. Życzliwi 
życzą mu katastrofy, wrogowie cie
szą się. Ot świat!

Zygmuś wstrzymuje pegaza. Od
kąd śpiewają pod nim same operet
ki rumak się znarowił i bryka. Za

chciało mu się poproś tu zejść z gma
chu ii dalej pofrunąć. Czyżby do 
Lwowa za Czapelskim? Czy do 
Warszawy za Stermiczemi? Zyg
muś nie puszcza.

„Pegaizta, 'tnie rólb bzyku!
Pożyć, daj! Zygmuś ciielbie prosi 
iNiieioh numak p;|tiioisii 
Choć przez mtajj!
Puszczą was .na traiwkę 
Skończymy zabawkę 
Poclze—kalj!

A Bolcio i Miecio również cze
kają. Odleci Zygmuś. Zaraz Bolcio 
wstanie z kojca. Miecio zatrzyma 
swój pociąg tuż pod „Wielkim44. — 
Rozpocznie się wabienie pegaza. — 
Tylko nie wiadomo czy śpiewem, 
czy mową. I trudno zgadnąć kogo 
pegaz, posłucha?

Nemo.
(Rysunki prof. W. Roguckiego)

Z TYGODNIA

Poniżej krytyki...
Muszę zacząć od wiosny! To 

trudno, tradycja każdego iszamują- 
cego- się felietonisty wymaga prze
strzegania terminów kalendarzo
wych, oh oć sama wiosna kpi sobie 
ze wszystkiego. Koniecznie trze
ba kalendarz zreformować, boć ko
mpromitacja dla nas oczywista. 
Zanim' to się stanie, ja, wierny tra
dycji, jako się wyżej rzekło, rozpo
cznę swój artykuł tygodniowy od 
wiosny. Obowiązkowo! Inaczej 
„nic nie da“, rozumie się, że Wyda
wnictwo od wiersza.

— „Wiosna poniżej krytyki! czy 
nie uważa pan? — zagadnął mnie 
w kawiarni pewien jegomość. — 
Ho, ho, panie dobrodziejski, daw

niej było o tym cza!sie już wszędzie 
zielono, a dziś? pożal się Boże, 
wszędzie gol i zna, w skarbie, w han
dlu, w- przemyśle, nawet w przyro
dzie. Powiadam- panui, wszystko 
dziać się w Polsce musi poniżej kry
tyki. — Ej ohyba pan przesadza! 
wtrącam nieśmiało.

Gość zamilkł, spojrzał na mnie 
wzrokiem' takim, jakim1 się patrzy 
na „Subtokatorkę“ nie Grzymały, 
tylko z Dziekanki i pogrążył się w 
-czytaniu porannych pism, demon
stracyjnie dając do zrozumienia, że 
za odmienny sposób patrzenia na 
zjawiska tego świata, nadaję się na 
sublokatora Owińsk.

Uczyniłem to' samo i zagłębiam 
się W czytanie dzienników przy 
zwykłej szklance „przewrotnej4' 
kawy.

Ciekawy termin ta „kawa prze- 
wrotna“, kto go ukuł? Zresztą nie 
będę dociekał, to nudne przecież w 
obliczu przedwiośnia; niech się nim 
(terminem a nie wiosną) zajmie 
St. Wasylewski koncern swego fa
chowego języka.

Musi wszak; być podział pracy: 
jedni piszą feljełony w „Od A do Z“, 
ktoś musi redagować „Ani B. ani Ce 
i t. d.

Ktoś także musi coś powiedzieć 
o operzę, bo o operze mówi się du
żo, tak, jak to się zwykło mówić na 
cenzurowanem, albo na Radzie 
Miejskiej; mówią źle i dobrze, ale 
nikt nie mówi właściwie.

Już od dawna było tajemnicą 'Po- 
JfihNegri, że między panią K. a panem 
S. nie istnieją „sendeczne“ stosun
ki. Aż przyszło do konfliktu, nie w 
myśl ewangelicznej zasady: kto w 
ciebie kamieniem, ty w' niego clhle- 
bemi lecz w sposób zgoła pogański.

— „Kobiety nie bij naw et kwia
tem, — mówi japończyk — a ,pa
rol dżentlemena noś i przy pogo- 
dzie“. Pan S. widocznie z japoń
skich obyczajów przyswoił sobie 
tylko dżiu-dżHsu.

Pegaz naszej opery zaczyna robić 
bokami. Co najtęższe „akuszery od 
opery“ (rym odstępuję gratis i fran- 
có do użytku newjii „Wesoły Wie- 
czór“) nad położną kiwają swemi 
głowami do pozłoty, ale złotych na 
operę wyadministrować nie myślą. 
Poproś tii w rytuał no -< magistracki 
sposób obrzezali operze budżet od 
„A do Zet“.

Tiudno, na wszystko przychodzi 
moda: na obcinanie pensyj, budże

OD A DO Z Nr. 1
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tów, nawet na zakładanie cukierni. 
Niebawem zapewne Sztaudyngier 
da nam' nowe uzupełnione i popra
wione wydanie „Ballad Poznańs
kich", gdzie Poznań będzie przedsta 
wiion jako miasto, w którem; 
„...bram cztery ułomki, cukierni ty
siąc i gdzieniegdzie domki." Albo 
Swinarski w przystępie „Obłędnej 
Godziny" napisze szlagier: „Dziś w 
cukierniach Poznań cały; Dobski 
duży, Dobski mały..."

Przelewa się słodycz w1 Pozna
niu,, a my, o, niepoprawni wciąż i 
wciąż dookoła powtarzamy „wszy
stko poniżej krytyki! Co jest? 
Precz z takimi pesymizmem: i „czar- 
no-witzem". „Byczo jest!" „Wesel 
my bracia się, choć Wicher (nie ten 
z Madery) w żagle dmie!" A kina 
nasze, czy też poniżej krytyki? — 
Kina? Ano, po okresie siedmiu 
krów' tłustych, nadszedł dla kin po
znańskich okres siedmiu krów1 chu- 
rych. Kałamajski, gdy mu powiada
ją, że będzie lepiej, kiwa głową, mó
wiąc niedowierzająco: „zanim rosa 
wzejdzie „Słońce" kieszeń wyje". 
Łuczak zaś powiada „a pres nous 
le Passage" i spoglądając na Placu 
Wolności wi Słońce, modli się rezy- 
gnacyjnie: „Wziąłeś mi Panie w
swej łaskawości, weź i Kałamaj
ski emu kinowych gości".

Rewja „Dobry Wieczór" jeszcze 
się trzyma, choć myśli już nad tern. 
aby swą nazwę „Dobry wieczór" 
zmienić na „Dobranoc"! Rutkow
ski jakoś sobie pomaga, w niedzie
lę,, popołudniu w Teatrze Nowym 
robi spektakle dla milusińskich — 
bebe, a w Stylowym, w dnie pow
szednie polską szopkę starozakon- 
nych autorów1, ad maiorem Endecji 
gloriam! Aby teatr szedł! Wieczo 
rem też nie „zasypia gruszek w po
piele", winduje na scenę ten tego 
i „Tamtego".

W operze narazie status quo antę 
bellurn. — Pan Prezydent Ratajski 
chce z nią zrobić szlus, a dyrekcji 
opery bardziejby dogadzał z Magi
stratem ansiChluss. Cały problem w 
tern, czy opera znajdzie się w „spień 
didl isolation" co po polsku mniej 
więcej oznaczałoby „odmagistrato- 
wienie". Wtajemniczeni ostatniego 
stopnia loży magistarckiej — radni 
z wielkim mistrzem na czele, mó
wią, że musi: nastąpić separacja o- 
pery z Magistratem od kasy i łoża, 
bowiem miasto nie chce na nie swo
ją kasę a cudzą łożyć. Mówi się też 
o tern, że likwidacja przedsiębior

stwa odbędzie się na krótkiej, ale 
za to uroczystej drodze, według 
formuły sławnego Lipińskiego, w 
kształcie jednorazowej, lakonicznej 
enuncjacji: „Gospodaruj Panie Boże 
bo Magistrat już nie może!, słowem 
ponieważ „ma-dużo-strat" z tego 
powodu.

Ta smutna ceremonja będzie za
kończona obrzędem radośniejszym: 
windykacją pomnika Wilsona. „Ma
my mieć" w Poznaniu Wilsona. Do
okoła tej sprawy rozwinęła się dy
skusja. Nie mnie do niej wtykać swe 
niefachowe trzy grosze. Sprawa 
pomnika Wilsona w Poznaniu, to 
jakby powiedział Francuz „C‘est le 
Wilson, qui fait la charson!". Mnie 
interesuje inna strona problemu. — 
Nie chodzi mi1 o to, gdzie ten pom
nik będzie stał, tylko jak stoi. Stoi 
więc ten Wilson w» postawie o du
żej rozpiętości nóg, że posłużę się 
terminem gospodarczo-geometrycz- 
nym, pod kątem ostrym' kończyn 
ku górze, a dużej „rozpiętości" ku 
dołowi. — Słowem ostatni wyraz 
współczesnej architektury, rzeźbiar
stwa „le dernier cri-zys" — jakby 
powiedział „odnośny" Francuz. To 
wszakże zrozumiałe, nawet dla ta
kiego profana w rzeczach sztuki, 
jakimi jest piszący ten feljeton, 
bo Wilson, jako praktyczny Ame
rykanin stanął szeroko na postu
mencie, żeby się ewentualnie nie 
przewrócić, jak to się wydarzyło 
mniej przewidującemu słowianino
wi, Kościuszce.

Zresztą wypadki chodzą nietyl- 
ko po ludziach, ale i po pomnikach; 
należałoby zatem Wilsona ubezpie

czyć w „Veście". •— Kościuszko 
niewdzięcznej Ojczyźnie przebaczył 
swą klęskę pod filarami Pewuki, 
ale coby było, gdyby tak Wilson? 
Strach pomyśleć, co za „poruta!" 
Dlatego „Caveakt consules ne quid 
Wilson de postumenti caput!

Wszystko to jest jasne i zrozu
miałe, ale jakże wytłumaczyć ten 
szczegół, że twórca Ligi Narodów 
wyciąga rękę na ulicy, jakby jako- 
wyś inwalida albo i członek fundu
szu bezrobocia... Ale nie! Wilson 
w zasadzie był praktycznym Yan- 
kesem (niema reguły bez wyjąt
ków Liga Narodów) i teraz, nawet 
po śmierci, w pięknym naszym Po
znaniu, nie chcąc być bezużytecz
nym, będzie regulował ruch koło
wy i pieszy na ulicy, aby zaskar
bić jeszcze większą naszą wdzięcz
ność. Wielki człowiek nawet w ma
łych gestach jesit wielki. A przytem 
co za wymowna dla nas nauka, dla 
nas, którzy zawsze wstydzimy się 
pracy. (Teraz na szczęście nie, bo 
(jest bezrobocie.) W tym geście co 
za poglądowa lekcja oszczędności, 
boć ten ruch wyciągniętej ręki prak
tycznego amerykanina, to jakby 
wskazówka, że z chwilą, gdy pom
nik stanie na jakiemkolwłek miejs
cu, o jeden posterunek policyjny na 
tej ulicy będzie za dużo'.

Ale niewłaściwy może żart na 
stronę, a pomnik na właściwe miej
sce. — Z pomnikami trzeba tak, jak 
z ludźmi: „właściwy pomnik na 
właściwem miejscu"; nie powyżej, 
ani też poniżej krytyki!

O-set.

K U P O N  1.
KONKURS FOTOGRAFICZNY TYGODNIKA„od A do Z‘

Fotografja nr. 1. 
przedstawia wystawę firmy

N° 2 „

Ns 3 „

4 „

N- 5 ), ,) tf

Imię i Nazwisko

Adres. ..........................................

Nazwiska naszych Czytelników, którym dopisało szczę
ście przy losowaniu nagród, podamy już w drugim numerze 
tygodnika.



Przied kilku 'laty wielki dziennik ame- 
ryikańsiki „Chicago. Triilbuine" odniósł zna
mienne zwycięstwo w procesie wytnuzo- 
nym mu przez burmistrza miasta Chicago. 
Pismo ntojeldlnolkrótniiie podnosiło:, że przy 
oddaniu prac przez miasto przieicDsięlbiil ir, „om 
dziieją isróę rzeczy niiezgodme z. prawem i 
uczciwością. Gmina zażądała wysokiego 
odszkodowania pi!e|nr!ężnego od wyld.awImiC- 
twa 'tłumacząc, że ataki, owe .podkopały 
wydatnie kredyt miasta, iktóire w 'tera spo
sób zostało in urazi In-e ma str alty matertjailne.

Sąd jednak był itninego zdania i skargę 
odrzucił.

Gdylby skarga gminy zesłała uwzględ
niona — oświadczył jeden ze sędziów — 
temisaimem danohy urzędnikom miiellsikiim 
broń, Ikjt-olreij używałaby w celach terroiry- 
zoiwaimiia prasy, w szczególności prasy nie
zależnej. A prasa obecnie, tio- oko iii uchi i 
świata. Ona jeisit adwokatem słabych i cier
piących, ona powinna 'być pochodnią praw 
dy, — ipirais stanowił potęgę zespalającą i 
wproSit urabia!jąicą lolpiiiniję publiczną. Odyhy 
nie prasa zarówno szlachetne czyny uiszły- 
by uwagi' ogółu, jak przestępstwa łotrów 
byłyby wełnę i Id kairy .publicznego napięt
nowania."

Istotnie prasa powinna być szermierzem 
tych ‘idei, powinna spełniać zadalmią wyżej 
wskazane, ale jalk rzadko. zdarza silę, by 
oirigiainy prasowe były poichodhią prawdy i 
wyraizilaMem opilmjiii niezależnej.

ajczęstszym obecnie .spotykanym typem 
są organy partyjne, o których pirzedewszy- 
s tk iieim będlztemy pisać w tych odcinkach, 
alby późraiieij .zająć się ,akolici prasą zupełnie 
nlileziałeżną ii wytkazać jej waliłslry.

W czasach powojennych czytelnicy zo
stali tak. lurcihieini; przez pisma partyjne, że 
cingaray ‘zupełnie niezależne bardzo rzadko 
cieszą się sympatią i poczytmością. Prze
ciętny czytelnik wioilii swój organ partyj
ny, który mu Ikażdą lirafoinmaicję .i artykuł 
ząbairwlii 'w swoisty sposób.

Są wpinawdiziie, ale to bardzo nieliczne 
grupy „perwersyjnych" czytelników, któ
rzy lubią studiować prasę iprzeciiiwną ich 
zapatrywani:im politycznym.. — Są więc 
wśród nich sanatorzy, którzy z namiętnoś
cią czytają .Kurier Poznański", „Gazetę 
W arszawską" lub „Myśli Narodową", n-ie- 
ktićlrzy endecy prenumerują pisma sanacyj
ne, są socjaliści., (którzy rozkoszują silę ar- 
tyikanłaimii „Głosu, Monarchisty".

Te giriupkli są jednak bez znaczenia, na 
rylniku czytejmczyim.

Każda paritja, ,a; raaiwieit drobnie grupki po
lityczne wydają dłlai s wy cli owieczek pi
sma ii pisemka,, wydawcy li. redaktorzy tych 
pism miaiją in:ieizim'i!eirinii.e ułatwione zadanie.

Pierwsi umieją czarodziejską różdżką 
argumentów uderzyć we właściwe źródło., 
z któreigtoi tryśnie fundlusuk na, koszty wy
dawnictwa, drudzy inli.e potrzebują siiię silić 
w ,uzasadnianiu stajniowislka i poglądów swe. 
go- pisma w tej -lub innej kwestji. Są jiuiż bo
wiem utarte i gotowe formułki partyjne i 
recepty na. wisz.elk.ie bolączki:. Oczywiście, 
że redaktor partyjnego pismu powinien być 
działaczem politycznym jeżeli chce sobie 
zalskairlbić łaski menerów partyjnych daiją- 
cyicih póeimiądze liulb pośredniczących w zdo
bywaniu tej gotówki.

Przeważnie partie mianują „irediaktcira- 
m::“ działaczy politycznych. Jeżeli ów dzia
łacz posiada odpowiedni zasób wiadomości 
z dziedzdniy dziennikarstwa, pasmo., które 
ora zechce uszczęśliwić swą oisolbą może 
tyllko zyskać. Maimy przecież w Polsce po
walane pisma na których czele stoją dzia
łacze poiliiityiczrai. Są to jednak wypadki, bair- 
dziol .rzadkie. Najczęściej ipierwlszy lepszy 
laik forsuje gwałtem swą osobę na wydaw
cę .i redaktora. Brama do dziiielnmilkair śliwa 
otwarta, szeroko. We wszystkich zawo
dach wymaga, siię oprócz odpowiedniego 
wykształcenia także dłuższego liulb (krótsze - 
go olkire.su praktyki.. Jedynie dziennikarstwo 
jest fachem dostępnym dla każdego, bez 
żadnych ograniczeń.

Wczoraj handlował serem, obiiijlalł trum
ny fcilrem, a. może był kasjerem, — dziś 
każe silę tytułować wydawcą, ba nawet 
„palweim .redaktorem". Utiairła śnię bowiem 
fałszywa cpffimja, że w zawodzie dzienni
karskim imioiże być każdy zatrudniony bez 
względu na tio, ozem zajmował siię poprze
dnio, co gclrzaj, nawet bez względu na swój 
poziom moralny i. umysłowy.

Jakiś ganijlus.z uznamy przez: całą partję 
łączy czasem iwtswem ręku kifllkia godności. 
Jeslt dygnitarzem, ma ambicje dzalalacza 
pcililtyczoieigO', prlaiginle być redaktorem,, no 
i. Zostaje wydawcą. Wówcizas jest oin, tym 
prizySiłciwłowym Jasiilem ze wsi, który ko- 
inlectznie chlciiał dbl .miasta wyjechać i do lep
szego państwa nia maimkę siię zgłosić. Na 
perswazję, że przecież karmić nie może, 
Jaislo pogardliwie odpowiedział: „Ja prze
cież karmić nie. potrzebuję, a zresztą, nie 
mogę ii nie uimleim. Do. karmielmia będę m iał. 
maimikiil, a jia będę tyllko. forsę zgarniał".

Podobnie ii wydiawicy-amaitorzy zapew
niają swych przyjaciół lub mocodawców, 
że przecież zai ntićh będą piracieiwać fachowi 
dziennikarze.

„Znajdując się w ośrodku tej dzielnicy, 
któr.od dawna utrwaliła tradycję wysiłku 
diiya zdobycia samodzielności ekomomi.cz- 
neij, — stwierdzam,, że Targi Poznańskie są 
ściśle zwiążą,me z zagadnieniami, rozwoju 
ryjnku wewinęltrznieigoi i elksipalnsjii zugralmicz- 
nej". Oto są siłowa wypowiedziane przez 
p. Ministra handlu ii przemyski ilniż. E. 
Kwiatkowskiego, podczas tWarciUi ostatnich 
Targów, — dobitnie charakteryzujące ro
le, jaką spełniają oine żarów,‘nio w wewnę
trznym, jak i' między narodowym życiu go- 
gospodarczeim Piołsiki

Nie możemy bow.iem zapominać o tern, 
że Targi: walnie przyczyniły się do zijed- 
mlJciziemla gcispiodlaraziego byłych zaborów 
oraiz do wziaijeimlneigo, poznania siię kupiiec- 
twa ii przemysłu polslkiegoi. Przez wyirów- 
mainle form podaży i popytu w całym kraju, 
Międzynarodowe Targi' Poznańskie oddały 
wielkie usługi: iniarmailizaćljll produkcji! plol- 
skilelj,, która zinowu jest nieizbęldln.ym wa
runkiem, jej potu nie nia. Poizateim Tairgii, dą
żąc do. wzmożenia -elkspoirtu towarów na 
rynki; wewnętrzne, w wyisoikiim stopinlilu u- 
łatwlaiją kupcowi zagriainiiazlneimiu zialkup to
warów polskich oraz icirjeimtację oigólin.ą w 
pioijlemnośoi, polskiej produkicjii. !i wreszcie

Jeżeli' piisimio cieszy sriię powodzeniem, 
wówczas działacz chodzi o-toczony aureo
lą chwały, — nie uda się — wówczas mo
żna zwalić całą winę na białych mużynów. 
Tuzy partyjne nie lubią ryzykować.

Nic więc dziwnego-, że prasa partyjna 
stacza siię po- równi: pioidhyiłelji, nieraz zatra
ca nawet swą IdeoHogdę f programowi 'ść.

W ytwarzają się pisma, które zwalczają 
własny obóz i zialmi’,as't prowadżlić wallikę z 
orgainamii. przeciwnej partjlii, koinkiuirujlą z 
pira.są zbliżoną dio isilelbiiie polltyczinie, roz- 
drabiniiając w tein, isposó.b swoje wysiłki!.

Nie należy utożsamiać w całej rozciąg
łości diainegci obo.zu poiliiitiyciz rego- iz prasą 
tegoż obozu. Istnieją bowiem tafcie grupy 
politycznie, które- dpi własnej prasy odno
szą siię obojętnie,, a częściej nawet wrogo 
i nictyllklo1, że n!ie prizycizyiniiają siię doi roz
woju własnej ' prasy,, ale chętnie hirzytwą 
iratryg pictdlżynaiją jej, gardło, 'ii szczerze cie
szą się z-jej upadku. . ..

W takich warunkach prasa* przestaje 
być okiem i: uchelm świata., pochodnią praw 
d,y.

Społeczeństwo przestaje .się odnosić z 
zaufaniem do priatsy, potwsłialją efemerydy 
,prasowe,,• tótćlrie po Ikrótszem lulb dłużiszem 
isltniieniiu zimikajią, bio< nie motgą sobie pozy
skać sizersizych kół czytell(nl;lków.

Tein stara rzeiczy winien ulec poprawie. 
Leży' >tó>’ nlieitylfcfor w  iinltere^ie prasy, ale 
również w iinteireisiie szerokiego ogółu, któ
ry Coraz chętinielJ sięga, po pisma zagra
niczne. ZwłialSiZicziai w naszej dztlelinicy, pie
szą się dużą picczytinośculą plismia, niiemiiec- 
klile ze szkodą dla. naszych iinteresów gospo* 
dairczych i pioiliiltycizinych,

* • ❖ ❖
W następnych numerach omówimy roz

wój i, upadek, pilsm poznańsikiilch od, r. 1921, 
przycz.eim klietricwać się będziemy zupełną 
beizistrlcinnośclią. w oceuiiialniiu faktów tak do
datnich, jak 1 ujęiminiyicb.

ocenę popytu na obce tófwairy.
Nie będlziemy daleecy oid prawdy, je

żeli poiwiemy, że. Targi są .rodzajem gilełdy 
towiarciwej, która śtabiliiizuje c-einy,, pcldlnod 
prżez eimulaicije jakość .towaru, upodabnia 
towar do najlepszych wzorów zagranicz
nych, kształci producenta 1 odbiorcę oiraz 
twarzy popyt n,a. wsizfelkiile nowe fermy .to
warów. Z drugiej jednak .strony Targi, — 
jalkio m.ieljisce periodycznych zakupów hne
towych, są bardziej elastyciziną formą orga- 
ulzac# ih.ainidliiowielj, aniżeli giełdy towaro
we ii przez ciągłą przemianę swej tkanki 
gospodarczej przygoitlcrwuiją się do. n-owych 
form ppytu, będąc w tym wypadku riie- 
dO' życiia handllowego. pojęcia, posltępiu 1 eks- 
tyliko bieirinietm manzędziiem,, — ale wnoszą 
painsljlii. Jako bairoimeitr gosipoidarczy Plcllsiki., 
są cn.e w|sklaźniik.iiem wyczynów gioisipoda.r- 
stiwa kr.ajowelgo i dóśwliaidicizallnią praklt:ycz- 
ną naszej ewioilucjli: ekoWolmiiczinej.

Z tych też względów znaczenie giospo'- 
darcze Targów Pbzinańslkicih jest bardzo 
wlleilkiie, — życzymy i;m więc w dallszym 
ciągu zbożmelj pracy dla diolbira kraju i, u- 
tirwalenla podwalin przemyisłoiwych, pak i 
haudlliowyic.h, ku chwale mocarstwowej i 
wisillkilej Polski. m.

Barometr gospodarczy Polski

B L A S K I I C IE N IE  N A S Z E J  P R A S Y
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K o n k u r s  

F o t o g r a fic z n y  

S e r ja

W inaguracyjnym numerze T Y G O D N IK A  „OD A DO Z “  ogłaszamy konkurs fotograficzny o nagrody.
Konkurs zorganizowaliśmy serjami i to w sposób ze wszechmsar dla Czytelników pożyteczny.
Po za bliższem zapoznaniem się z wystawami firm poznańskich, które ze względu na swój estetyczny wygląd głośne są już w ca

łym kraju, Czytelnicy biorą udział w losowaniu cennych nagród za spostrzegawczość i trudy jakie czekają ich przy rozwiązaniu zagadki. 
Warunki, które spełnić mają Czytelnicy są następujące:
Powyżej zamieszczamy fotograf je wystaw sklepowych w Poznaniu. Prosimy dokładnie przypatrzeć się ilustracjom i odgadnąć, 

do których firm wystawy te należą.
Gdyby tak „na oko“  nie można było zagadki rozwiązać, proponujemy spacer po mieście, dla dokładnego porównania fotografji

z oryginałem.
Rozwiązanie należy wypisać na załączonym kuponie i przesłać w kopercie do Redakcji Tygodnika „od A do Z “ .
Wszyscy czytelnicy, którzy trafnie określą treść największej liczby fotografij, wezmą udział w losowaniu nagród przyznanych im 

przez Redakcję, oraz zainteresowane Firmy.
D N IA i  M A JA  B. R. w lokalu Redakcji Tygodnika „od A do 2“  odbędzie się losowanie nagród w obecności przedstawicieli Firm. 
2  kompletu posiadanych nagród wyznaczamy następujące wygrane:
A P A R A T  FO T O G R A FIC ZN Y  ZEISSA. 2) I PARA E LEG A N C K IC H  PA N TO FELKÓ W  D AM SKICH  W ZGL. T R Z E 

W IKÓ W  M ĘSKICH . 3) DZIEŁO  M ARSZAŁKA P E T A IN  P. T. „BITW A  POD V ER D U N “ . 4) K A R T O N  M YD EŁ TO A LE
TO W YCH  I FLA K O N  W ODY K O LO N SK IEJ. 3) W SPA N IA ŁY T O R T  CZEKO LAD O W Y. 6) 3 C E N N Y C H  K SIĄ Ż EK  O TREŚCI 
N A U K O W E] 1 B E L E T R Y S T Y C Z N E J. . A W IĘC Z A C ZY N A M Y , BO CZASU  N IE  W IELEl
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SPORT
LEGJA — WARTA 4 :1 (2:0).

Niieidiżieilinia wyprawa „Warty“ do „Le 
g.ii“ wiainsziawskieij1 przyniosła. 5 ej poważną 
porażkę 4 : 1 do której przyuzyinii się w du
żej mrter,ze anemiczny niezgramy atak — no. 
li. 'brak szczęścia, które zato „Leigjli!11 sprzy
jało, a  bez którego ,,Legja“ mecz by w y
grała ileicz nie w tak wytsiolkiiim stiosul ku. 
Odmłodzenie drużyny jest w  każdym klu
bie potrzebne, ale zgrywainie się zespołu 
dopiero w  czaslie gorących wailk loi punkty 
za diriogo kosztuje — czego dowodem trzy 
z kolei, pciraiżki; ługowe „W arty11 .i to jesz
cze móe ia najpilniejszymi drużyna mli: i 
czwarta z „Żideiniieanu11.

Lnine mecze liigowe w kraju dały nastę
pujące .rezultaty:

W Krakowie Wisła—Garbarnia 0-: 0 w 
Łodzi Polonia—Ł.K.S. 3 :2  (2 :2), we Lwo
wie Pogoń—Warszawianka 5 :1  (4 : 0).

Poza tern odbyły sńę w Pozinainliu pierw
sze w itym roku |na Staidljoinle Móejsikton za
wody A-kłasy pmiędzy „Legjq“ (Poznań) 
a „Siel!ą“ (Gu.iicizm o) zakończone zasłużo
nym zwycięstwem „Lcgji“ w  stosunku 4:0.

NAJBLIŻSZY MECZ LIGOWY 
W POZNANIU.

W nledziii Iłę, 26 kwietnia zjeżdża di . Po
znania sympatyczna drużyna „Pogoni“ 
Iwoiwisikiiej, zasilona w tym ■ e'zonfi;e przez 
Kossaka b. gracza „Cracovjji“, by rozegrać 
mecz Ulgowy z „Warta.“ na jej boisku.

UDZIAŁ POLSKI W ROZGRYWKACH 
TENIS — O DAYIS — CUP.

ŚmiałO inzteic unożna,, że mamy w tym reku 
szczęście wylosowawszy do noizigryiwek O' 
puha.r Dav;isa jialko przeciwników Norwe
gów z którymi) miimioi dobrej iioh klasy ii. for
my przy wysiłku i  'odpowiedniej zaprawie 
imaszyCh reprezentantów, wygrać możemy 
nmciżii witając sobiiie zwycięstwem wejście 
doi ćwierć a może nawet półfinałów. Dru
żyna reprezentacyjna Ni rwegjii składa się 
z rakiet dbbirze inoitowanycih w świieciie te 
nisistów Buircipy, jak: Tioirle'f Torkildsen— 
Jack Nielsen, Rolf Christofferesen — Torof 
Herstadt, Oscar Fagerstrom ii Ni i s Fager- 
strom. Trenują orni pod pikiem świetnego 
duńskiego tenisisty Axela Petersena.

P. Z. T. matoimiast pozyskawszy zi iak - 
mil tego trenera Stubbe‘go Oddał jego pie- 
cziy iswioiicih m.isltirzów rakiety, a więc. Pie
czyńskiego — Hebdę — braci Stola rowy ch 
— Warmińskiego — Wittmana — Natra
fiła i jędrzejowską, którzy pod okiem Stu lu

bego1 przy eh dzą jdo formy. Duże nadzieje 
pokładamy w Pieczyńskim, który wykaizał 
sw.ilą świetną formę na, Riwierze. Specjal- 
mle Poznań może być dumny z Płoozyńsk.e- 
goi, którego talent tu w Poznaniu zakwitł, 
gdyż jak wiadomo., jest om wychowankiem 
poznańskiegoi AZS‘u.

NOWY REKORD POLSKI W POZNANIU!
Znany chlubnie ze sw-eij dziiałlallnośoi 

sportowej kluib imotccyfclustów „Unja“ w 
Poznaniu urządził |r.ia o t warcie sezonu spor
towego próbę ehyżdścl na 1 'kim. (kil om e- 
tire lance) podczas której p. Nagengast z 
Poznairuiia pobił rekord Pclisikii. uzyskując 
szybkość 143.475 kim. Ostatinlii rekord Pol
ski należał db lir. AlyeTudebeina w iRyid- 
gosizczy.
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