Telefon N$ 11.

Cena 25 groszy.

Gazeta Nowska
Abonament miesięczny w ekspedycji 90 groszy,
W razie wypadków,
spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie
lub tem podobnych nie przewidzianych okoliczności,
wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie
pisma, a abonenci nie mają prawa domagać się
niedostarczonych numerów lub odszkodowania.

Od ogłoszeń pobiera się za 1-łam. wiersz 15 groszy.
Reklamy przed dziełem ogłoszeń wiersz 35 groszy.
— „G-azeta Nowska*7 wychodzi 1 raz tygodniowo a
a mianowicie w sobotę. — Drukiem i nakładem
Władysława Wesołowskiego w Nowem (Pomorze).
Prenumerata płatna z góry.Ogłoszenia płatne natychm.
Za redakcję odpow. Władysław Wesołowski, Nowe

z opłatą pocztową 98 groszy.
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Rozmowy bałtyckie
Berlina i Moskwy.
Po traktacie berlińskim ośrodek zaintere
sowania w dyplomacji nasiych _sąsiadów sta
nowić muszą aprawy bałtyckie.
Wskutek wojny i przewrotu Bosja straciła
prawie cale wybrzeże Bałtyku, o które przez
tyle wieków walczyła z Polską i Szwecją i na
którem od rozbiorów Polski stanęła już twardą
nogą.
Polityka sowiecka, która powinna była
nakreślić sobio nowe zadania i metody bardziej
Odpowiadająoe wymaganiom nowego stanu
rzeozy, przez inercję została wierna programowi
torytorjalnemu caratu. Usiłuje przedewszystkiom odebrać to, Co stracono, a potem w razie
niożOoioi rozszerzyć swoje wpływy. Z tego
względu państwa bałtyckie — niepodległe —
Ectonja i Łotwa, a pocsęści Finlandja stanobói zmiany punkt dążeń sowieckich do
pozyskania t^ch terytorjów spowrotem dla
ftb ljl.

Polityka Bzoszy Niemieckiej także w
inaoznym stopniu tkwi we wskazaniach przed
wojennego cezaryzmu, opatrując je tylko tendonoją dodatkową — rewanżu.
Stąd dążenie do stworzenia łańcucha
Niemcy — Bosja via Litwa, łańcucha opartego
ó P rusy Wsohodnie, w któryeh zaehowały się
tsndcuoje, zmierzające do restauracji cesarstwa.
Na gruncie polityki bałtyckiej spotkają
się na ehwilę polityczną tendencje Moskwy
I Berlina.
Podstawowym aktem przyjaźni
tych dwóch sojuszników jest trak tat w Bapallo,
wzmocniony przez ostatni pakt berliński.
Działanie jego rozszerzają jeszcze traktaty
handlowe niomieeko-litewski, a wreszcie umo
wa tranzytowa.
Podstawą wspólnej akoji Rosji i Niemiec
ńad Bałtykiem jest dążenie do uzyskania
wapólnej granicy, ale na tem zbieżność koń
czy się, zaozynają się poważne różnice.
Bosja dąży poprestu do zlikwidowania
państw niepodległych nad Bałtykiem, Niemcy
zaś ehoiałyby widzieć w nich swoich klientów
nawet niepodległych, ale pozostających pod
jrfilywem Berlina decydującym i wyłącznym.
P u n k t wyjścia do ty«h sprzecznych celów jest
■nówu zbieżny. P unkt ten — Kowno. Bepublika litewska chciałaby tę sytuację wy
zyskać jji mówiąc niegrzecznie, poprostu wyspekulować uznanie jej pretensji do Wilna od
Bbsji, % do Kłajpedy przez Niemey.
Jak widać z głosów prasy niemieckiej
i rosyjskiej, a nawet oświadczeń p. Bejnisa
wysiłki litewskie w tym kierunku dotąd wy
ników nie dały, ale i Berlin i Moskwa podzyoają wyrachowania kowieńskie, licząc na to,
że od Kowna rozpocznie się dla Bosji likwi
dacja niepodległości państw bałtyckich, a dla
Niemiec — wciąganie i*h w orbitę polityki
Berlina. Bosja sowiecka w roli gwaranta
Wilna dla Litwy pogwałoiłaby wyraźnie a r
tykuł 3 trak tatu ryskiego i stanęłaby wbrew
oświadczeniom zwoieh miarodajnych kierow
ników polityki zagranicznej z otwartą przył
bicą wojny politycznej i Polską.
Państwa bałtyckie bardzo dobrze zrozu
miały, do czego zmierzają ostatnie rozmowy
bałtyckie Moskwy i Berlina przez pomost
kowieński prowadzone. Łotwa i Estonja w
odpowiedzi na to zacieiniły swój sojusz i z
oałą stanowczością w czasie wizyty p. Albata
— kierownika łotewskiego ministerstwa spraw
iggranicsnyeh oświadczyły, że odrębnych ro

N o w e, niedziela 16 maja 1926 r.

kowań gwaranoyjnych z Bosją prowadzić
nie będą.
Tylko przy okrągłym etole, przy którym
równi z równymi zasiądą do obrad nad prawdsiwem zabezpieczeniem pokoju, można osią
gnąć „Loearno północy". Wszelki* inne spo
soby fałszują drogę do pokoju i wskrzeszają
najgorsze metody i tradycje polityki cozarystycznej Berlina i Moskwy.
M. N.

Wielki konflikt.
(Korespondenoja własna)
Londyn, w maju 1926 r.
Bez względu na bezpośredni wynik istnie
jącego strejku powszechnego ogólne położenie
w Anglji pełne jest grozy. Wszyscy powtarza
ją jedno i to same pytanie: jak ułożą się dalaze stosunki? O konflikt bowiem w przemyśle
węglowym zazębiają się wszystkie zagadnienia
życia gospocarezego, a nawet i politycznego
całego krajn. Nastąpiło długo unikanie, ostre
starcie interesów. Naród stoi w obliczu nie
wybuahu rewolucji, ale zapowiedzianej wy
raźnie prze* leadera górników Cooka wojny
domowej. Tragizm polega na kategorycznem
„non pozsumus" obu stron w sprawie ewen
tualnych ustępstw dobrowolnych z zajętych
stanowisk.
W tych warunkach wytwarza się nie
unikniona kwadratura koła przesileniowa,
której kontury przy obopólnem rozgoryczeniu
i zrozumiałem podnieceniu łatwo splamione
mogą być krwią. O wyjątkowej doniosłości
niebezpieczeństwa wymownie świadczy znaozenie, nadawane przebiegowi strejku przez
moskiewski Komintern. Nigdy dotychczas nie
miały sowiety tak doskonałej sposobności za
szkodzenia państwowemu organizmowi swego
nieubłaganego wroga. To też komuniści roz
winęli jaknajenergiczniejszą działalność, zmie
rzającą kn przeobrażeniu angielskiego kryzysu
w międzynarodowe zagadnienie wojującego
proletarjatu. Klasy robocze wszystkich, a
zwłaszcza sąsiednych krajów wezwane są do
okazania m aterjalnej i czynnej pomocy wal
czącym o dobro ogółu Trades-Unionom. Od
rezultatu tych zmagań zależne są w dużej
mierze wpływy III-ej Międzynarodówki na
związki zawodowe, więc strejkująeyoh inten
sywnie dopinguje cała skrajna socjalistyczna
prasa europejska. Nigdy chyba przysłowiowa
flegma angielska nie powołana była do ode
grania tak ważnej, dziejowej wprost roli.
Gabinet Baldwina, a specjalnie sam
premjer jest przedmiotem gwałtownych na
paści aarówno prawicy, jak i lewioy — zarzucają mu karygodną bezczynność w okresie
ubiegłych pertraktacji. Zarzuty jednak nie są
słuszne, rząd bowiem bardzo sumiennie speł
niał swój obowiązek, zachowując do ostatniej
chwili wstrzemięźliwą, możliwie objektywną
pozycję wyczekującą. Bezstronne zbadanie
faktycznego ztanu rzeczy ora* wypracowanie
projektu reform powierzone zostało fachowej
komisji mieszanej, w której obie strony były
odpowiednio reprezentowane — miało to dać
możność znalezienia niezbędnego kompromisu.
By zaś z jednej strony właścieisle kopalń, a
z drugiej górnicy byli w stanie spokojnie, bez
pośpiechu zastanowić się nad położeniem
i dojść do polubownego załatwienia zatargu,
wyasygnował skarb państwa, tytułem subsydjuao na utrzymanie dotychszasowych płac
robotniczych, w oiągu ostatnich dziewięoiu

Rok III.

miesięcy poważną sumę 23 usiljenów funtów
sterlingów.
Jak wiadomo, komisja przyszła po dłu
gich debatach do przekonania, że zo względu
na sytuację na międzynarodowym rynku wę
glowym, usunięcie kryzysu możliwem jest
tylko przy pewnych, dosyć znacznych ofiarach
z obu stron, które niestety okazały się głuche
na to wezwanie. Pracodawcy uzależnili swoją
zgodę o d . . . dalszych zapomóg rządowych,
czemu stanowczo sprzeciwili się owi rzeczo
znawcy, uważając, że jest to kosztowny paljatyw. Bobotnicy oświadczyli, że istniejące
obecnie stawki oparte już są na t. zw. E xistenzminimuin, wykluczają przeto jakąkolwiekbądź redukcję, propozycję zaś zwiększenia go
dzin zajęć odrzucili ze względu na ciężki#
warunki pracy. Bząd odmawiając wznowienia
subsydjów, stał na stanowisku, że jest to za
targ natury prywatnej, w którym on może
odegrać rolę jedynie doradcy i pośrednika
pokojowego. Prem jer Baldwin utrzymywał,
że zasada samowystarczalności przemysłu wę
glowego musi być podłożem wszelkich przy
szłych planów, a czynna ingerencja oficjalna
grozi z racji swej nieuniknionej stronniczości
zaognieniem już i tak naprężonej sytuacji.
Dopiero postawiony wobec jasno notyfikowa
nego ultimatum strejkowego uznał się gabinet za
uprawniony do zarządzenia koniecznych środków,
zapewniających funkcjonowanie organizmu pań
stwowego i zabezpieczających kraj przed zgubnym
zastojem w codziennem życiu gospodarczem. Rząd
musiał zorganizować racjonalną obronę, poczuwając
się do obowiązku czuwania nad bytem całego kraju.
Są to naturalne odruchy państwowego instynktu
samozachowawczego, występujące prawie sponta
nicznie, niezależnie od typu wewnętrznego uatroju
politycznego i społecznego. Jeśli jednak władzy
uda się nawet stępić ostrze przesilenia i złamać
siłę strejku, to nie usunięta będzie tem samem
pierwotna przyczyna powstałego kryzysu — po
pewnym czasie wyłoni się ponownie w tej lub innej
postaci chroniczna już bodaj choroba przemysłu
węglowego, jednej z głównych podstaw angielskiego
życia gospodarczego.
Od pierwszej chwili strejku żyjemy tu pytataniem': jaki będzie kompromis, nie zaś, kto zwy
cięży bezwzględnie.
J. K.

Sytuacja finansowa.
Dni przesilenia gabinetowego wycisnęły wpraw
dzie swe piętno na wewnętrznej sytuacji walutowej
— jednakże wahania kursów nie były naogół tak
wielkie, jak się spodziewano. Przyczyna tego zja
wiska tkwi z jednej strony w braku gotówki wśród
spekulantów prywatnych spekulujących banków ak
cyjnych, zdrugiej zaś strony w rosnącym z dnia na dzień
zapasie walut obcych w Banku Polskim, co przypisać
należy wzmożeniu się naszego eksportu wskutek
niskiego stanu złotego i pełnej zdolności konku
rencyjnej na rynku wszechświatowym.
Ostatnia dekada kwietnia wykazała szczególnie
dobitnie wzrastający stale dopływ walut ekspor
towych, rozpoczęty już w dekadzie drugiej zwiększe
niem się zapasu walut netto o 3 i pół miliona zł.
W ostatnim wykazie z 30 kwietnia uwydatnia się
wzrost zapasu złota o 48.997 zł, do sumy 134.247.457
zł, z czego 77.487.909 zł, znajduje się zagranicą. Za
pas walut i dewiz zwiększył się o 5.6 milj. do sumy
51.401.185 zł, co stanowi w porównaniu z pasywnemi
dekadami marcowemi i pierwszą kwietniową, znaczną
poprawę.
Równocześnie wzrósł portfel wekslowy wskutek
stosowania nieco liberalniejszej polityki kredytowej
o 7.97*1.269 zł, do kwoty 303,326.390 zł, pożyczki
zaś zabezpieczone papierami wartościowymi zwięk
szyły się o 3.203,489 zł, do kwoty 29.473.771 zł.
W związku ze wzrostem zapasu dewiz, zwięk
szono obieg pieniędzy o 21.418.060 zł, do kwoty
392.893.280 zł.
Bank Polski, który do niedawna utrzymywał
kurs walut zagranicznych na poziomie sztucznym,
t. zn. nie odpowiadającym nawet w przybliżeniu no
towaniom na rynku prywatnym — poszedł teraz z
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rądcm, wobec czego gotówka amerykańska i New może remontować w nich maszyn, ale nawet do Twórzmy wreszcie! Jesteśmy, zaiste, jak ktoś, kto
ork (wpłata, kabel, czeki) podniosły się oficjalnie starczyć do nich surowca i opału.
po długich trudach ,,zdobył” (jak to się mówi teraz)
o kilkadziesiąt punktów. Inne waluty zagraniczne
Rozkaz p. Kamieniewa o ,.eksporcie zboża za mieszkanie. Właśnie mieszkanie! Z pokojem do
ustosunkowały się według podstawowego kursu do granicę za wszelką cenę”, pozostaje na papierze, pracy z ,.wygodami”. Lecz cóż: pan ów całe dnie
lara i notowań złotego zagranicą.
waluta nie przypływa i kryzys, o którym mówić nie trawi bezczynnie na słodkiem rozpamiętywaniu, że
Złoty uległ na rynkach obcych dalszej zniżce, wolno, rośnie. Stwarza się zaczarowane koło, w przecież .. . nareszcie .. . ma własne mieszkanie.
która ostatnio wyszła wyjątkowo z Londynu. Albo którem dusi się życie nowej porewolucyjnej Rosji.
Więc: też biurko w pokoju do pracy daremnie cze
wiem napad na funt szterling (wskutek wybuchu
ka na pracującego; lokal nieporządkowany, niszczeje;
A. Z.
strejku) ze strony banków amerykańskich, niemiec
niedozorowany — raz po raz bywa okradany; oświe
kich, włoskich i francuskich wywołał kontrofenzywę
tlenie zawodzi — nieopłacone w porę, itd.
Banku Angielskiego, która odbiła się szczególnie
Żart na stronę. Przeszliśmy ogrony szmat
dotkliwie na walutach słabszych, jak frank francuski,
pracy,
dokonaliśmi rzeczy doniosłych, Obficie na
Telegramy doniosły o wybuchu potężnego wul
belgijski i złoty.
polach walki o wolność narodu lała się ofiarna
kanu
na
Hawai,
Mauna
Loa
i
o
zniszczeniu
przez
Sytuacja walutowa nie przedstawia się chwilowo
krew żołnierza polskiego; wysiłek woli i męstwa
okolicznych wiosek.
zbyt niekorzystnie. Chwilowe wahania kursów we lawęPodróżni
niejednemu mężowi przyprószył dzielną głowę siwizną.
przybywający
do
Hawai,
zdaleka
wi
wnątrz kraju i na rynkach obcych dadzą się z chwi dzą już śniegiem pokryty szczyt. Najwyższy jego
Nastał teraz w uświadomionej części społeczeń
lą ustanowienia rządu szybko zlikwidować.
stwa
nastrój przykry, drażniący: kwietystycznego
krater Mokuaweoweo bucha teraz ku niebu, wrzącą
A. Z, W.
lawą, a strumienie płynnego ognia drogą przez lasy wyczekiwania i bierności. A z dołu, od nas, pozba
i wioski okoliczne szukają sobie ujścia ku morzu. wionych pracy, głodujących, podsycanych demagogią
Mauna Lao otoczony jest kilkoma innemi szczytami, — idzie głuchy pomruk . . .
Czas już obywatele, krzepcy, zaprawieni w nie
ale krater Kilauea, najpotężniejszy ze wszystkich,
jednym
boju szermierze dobrej sprawy, abyście rzucili
jest teraz w pełnym wybuchu. Ta ,,kuchnia dia
belska” jak zwą go krajowcy, ma średnicy 12.000 wasze ,,zacisza” i znów stanęli w czynnych szeregach,
stóp, a obszar samego wulkana rozpocznie się na — czas już, abyście panoszącej się lichocie rzucili
swoje veto — i, zakasawszy rękawy, w imię nigdy
(Korespondencja własna)
przestrzeni trzech i pół mil angielskich.
nie starzejących się haseł tężyzny pracy i dobrej
Oszołomiony
wyziewami
siarki,
ogłuszony
po
Moskwa w maju 1926 r.
tężnym szumem wydobywającej się pary z ciepłą woli stanęli u fundamentów życia w Polsce nietylko
Prasa sowiecka przepełniona jest rozważaniami jeszcze powłoką lawy pod nogami wędrowiec w z cichym, rzewnym słowem: — Dokonaliśmy!, lecz z
i rozporządzeniami z powodu kryzysu gospodarczego, czasie spokojniejszym rzuca okiem w głąb krateru bujnym, gorącym okrzykiem: — Dokonamy!
M. Z.
którego zewnętrznym wyrazem jest zachwianie się w ,,Halemaumau” w ,,Dom wiecznego ognia”. Po
czerwońca. Przeciętnym obywatelom nie wolno śród czarnych ścian kotłuje się coś, co wygląda jak
zresztą na ten temat głośno debatować. Dla nich jezioro kipiącej kawy. Gazy wybuchają kaskadami,
Wyspa, która nie chce płacić podatków.
,,kryzys” jest tematem zakazanym. Za poruszanie a nad wszystkiem unosi się słup pary i dymu.
Mieszkańcy
Eddy Island, w Anglji, nie płacą już
go można odbyć zdawien zdawna znaną podróż do
Dziś buchające strumienie lawy stopiły dawne
podatków
od
kilku
lat, tak, że ich należności wzrosły
miejsc mniej lub bardziej odległych.
zastygłe potoki, kamienie i sztuczne pagórki. Ogień
Dostojnicy sowieccy jednak, czy chcą czy jnie i para zniszczyły roślinność i tworzą nowe podziemne do sumy przekraczającej 2000 funtów. Kilka lat
chcą, muszą o tym temacie rozprawiać. Trudności tunele i kanały. Gdy wybuch się uspokoi, znów nad temu komornicy przybyli na wyspę, by zająć bydło
gospodarcze, kłopoty finansowe i kryzys walutowy temi tunelami i kanałami powstaną nowe mosty, za zaległe podatki, ale wyspiarze odegnali ich precz
stanowią główny jeżeli nie jedyny temat narad so któremi podróżni zdążać będą do krateru Halemau- od brzegów i od tego czasu nikt nie próbował
wieckich obecnie, Przytem, o ile sądzić można mau, znajdując po drodze w szczelinach skał cienkie ściągnąć zaległych należności.
Na zebraniu finansowego komitetu rady hrab
nawet z urzędowych relacji, sytuacja przedstawiana jak pajęczyna, jedwabiste jak włos, pasma delikatne
jest na naradach w świetle dosyć ponurem.
lawy. Te wulkaniczne pajęczyny Hawajczycy zwą stwa Galway, w którem leży ta wyspa, przewodni
Wystarczy przejrzeć relację z posiedzeń delega włosami Peli, bogini góry, żyjącej na dnie piekielnej czący mr. Mc. Neill oświadczył, że jest ogólnie wiadomem, iż wyspiarze z łatwością podatki mogliby
tów „Sownarchozów” t. j. rad gospodarki państwo otchłani.
zapłacić, niestety trudność polega na ściągnięciu po
wej, na których zabierał głos główny dyktator od
datków. Wyspa jest tak położona, że mieszkańcy
zażegnania kryzysu p. Dzierżyński, a także listę
jej widzą, każdą łódź oddalającą się od lądu stałego
ostatnich dekretów o zamknięciu fabryk włókienni
Rozmaitości.
i mają czas przeszkodzić konfiskacie bydła. Sprawę
czych, o aresztowaniach ,,spekulantów”, o zakazie
Pan Durer.
tę oddano do rozstrzygnięcia szeryfowi.
otrzymywania przesyłek z zagranicy itp., aby mieć
obraz sytuacji finansowo-ekonomicznej republik so
W Brukselli otwarto niedawno wystawę akwa
wieckich.
fort i sztychów Alberta Diirera. Nieświadoma faktu
Zapewnienia, że wszystko idzie jaknailepiej, że zgonu Diirera przed czterystu laty, pewna agencja
urzędowe notowanie dolara jest bez zmiany 1 rs. prasowa, rozsyłająca wycinki prasie belgijskiej, wy
W myśl art. 21 Ustawy wodnej jest używanie
94 i pół kop, nikogo nie może wprowadzić w błąd. stosowała do ,,Monsieur Diirer” zwykłą ofertę, pro
Faktyczny kurs dolara wynosi więcej niż 3 rs. ponując mu za skromnem wynagrodzeniem nadesłanie rzeki do kąpieli dozwolone bez osobnego pozwolenia
Kokładnego kursu czerwońca nikt tutaj nie zna, wszystkich wycinków z gazet i recencji, dotyczących władzy, które jest potrzebne wówczas tylko, jeżeli
rozchodzi się o zakłady kąpielowe.
,.Czarna giełda” jest rozpędzona, a ostatnie zarzą jego wystawy!
Ze względu bezpieczeństwa publicznego ustala
dzenia G. P. U. są istotnie tak skuteczne, że spe
się
miejsce do używania kąpieli dla gminy miasta
kulanci poprostu nie mogą się nigdzie zebrać dla
Dziwne rośliny.
Nowe między ostrogą 14 a otrogą 15.
dokonywania tranzakcji. Kurs nieurzędowy zatem
W Santa Rosa, w Kalifornii zmarł w wieku 77
Innych miejsc rzeki Wisły do kąpania używać
naprawdę nie istnieje. Jednakże ci obywatele so
wieccy, którzy z tych, czy innych względów muszą lat, pan Luther Burbank, którego doświadczenia na nie wolno z narażeniem życia własnego.
Zarząd prosi o odpowiedne powiadomienie
uzyskiwać walutę zagraniczną, dowiadują się, że polu hodowli roślin i owoców znane były na całym
świecie.
I
tak
udało
mu
się
stworzyć:
kaktus
bez
mieszkańców.
czerwoniec spadł i to znacznie. Za złotą dziesięcio
Naczelnik Zarządu:
rublówkę trzeba płacić iuż do 15 rs. t, j. 1 i pół cierni, jedną śliwkę bez pestki, drugą o zapachu
M. Konig.
czerwońca. Zresztą spadek kursu waluty czuje każ gruszki, dalję z zapachem magnolji, lilję z zapachem
fjołka,
białą
jeżynę,
jeżyny
bez
cierni,
cebulę
bez
Do
wiadomości
i
ścisłego zastosowania się.
dy we wzroście drożyzny, który ogarnął obecnie już
zapachu, czarną różę, czerwony słonecznik i mnóstwo
BURMISTRZ.
nietylko manufakturę, ale i mąkę i chleb.
Finansiści sowieccy czynią wszelkie możHwe nowych gatunków owoców i kwiatów. Aż do 70 roku
wysiłki, aby wydostać waluty dla Z. S. S. R. z za pan Burbank pracował po 14 godzin w swoich
granicy i nie wypuszczać jej z kraju. Pierwszem ogrodach i cieplarniach.
Niniejszem podaję do łask. wiadomości,
z zarządzeń w tej dziedzinie był wymieniony już
iż z dniem 1-go maja 1926 r. otworzyłem
dekret przeciw przesyłkom. Przekazywanie pienię
oo
dzy z Z. S. S. R. zagranicę zaliczone też jest do
w Nowem przy ul. Zielonej 4
o
przestępstw, Strach przed stosunkami ekonomicznea
mi z zagranicą staje się powszechny. G. P, U. pro
wadzi specjalną kontrolę i obserwację osób prowa
►
dzących interesy z zagranicą.
Kiedy idziesz, obywatelu, w czas wiosenny przez 'O
Wszystkie te dekrety i zakazy, wypróbowane ulice Warszawy — kiedy, mijając Park Ujazdowski, "Tdo
zresztą w tej lub innej formie i poza granicami wchłaniasz w siebie rzeźki rozgwar głosów rozba Ao Montowanie wszelkich maszyn i transmisji.
o
Rosji, nie dają pozytywnego wyniku. I nic dziwnego, wionej dziatwy, która ślicznemi, drobnemi sylwetkami
o*
aoś
że strudzony bezowocną walką p. Feliks Dzierżyński rysuje się na tle młodej zieleni drzew i kwietników,
T ^7"37-]son u o ę
4
m
udał się na urlop. Ale przed wyjazdem na naradzie kiedy, przystanąwszy na Krakowskiem Przedmieściu
instalacje elektryczne! gazowe
,,Sownarchozów” zdefinjował wyraźnie przyczyny widzisz, poprzez malejące z dnia na dzień gruzy po zbu
B
- - - - i wodociągowe. - - - kryzysu. Bieg myśli w jego mowie był następujący: rzonym soborze, śliczną, słoneczną perspektywę Placu
o
,,Nep” t. j. t. zw, nowa polityka ekonomiczna dał Saskiego z pomnikiem Poniatowskiego; kiedy, okrą
4
«S
Wszelkie zlecone mi prace wykonuję o
pewną swobodę ruchów siłom produkcyjnym kraiu, żywszy parkan drewniany, wciąż jeszcze okalający
c6
a przedewszystkiem wsi. Włościanin przyszedł nieszczęsne gruzy podchodzisz do bram ogrodu i,
OD od najgrubszych do najmniejszych rzeczy S5ekonomicznie nieco do siebie po komunizmie wojen wzruszony, zdejmujesz kapelusz przed płonącym
*
d jaknaj sumienniej.
nym i nabrał pewnych zdolności nabywczych. Wieś zniczem nad płytą granitową, gdzie spoczywają
zażądała produktów przemysłu, manufaktury, meta prochy Żołnierza Polskiego, poległego za Ojczyznę,
Jan Otlewski.
lów. Przemysł sowiecki, który dawał sobie radę wtedy mimowoli, ciśnie ci się do ust ciche słowo, £
z rynkiem wewnętrznym, póki wieś nic nie kupowała, słowo niewypowiedzianie krzepiące:
nie okazał się na wysokości nowego zadania. Roz
Dokonaliśmy!
począł się głód towarowy, a za nim wzrost cen itd.
Jakże to było. Obywatelu, wówczas, kiedyś był Kwiat muszkatowy
60 sztuk
Włościanin doszedł do wniosku, że nie ma poco dzieckiem? Pamiętasz? Kiedyś miał tyle lat, ile ma
Cukier waniliowy
używanych lub też nowych
sprzedawać zboża, jeżeli wzamian nie dostaje tego, któreś z tych dzieci napotkanych dziś w Parku?
Badjanek
co jemu jest potrzebne. Stąd krach wielkiego pla Kazano ci uczniowi pierwszej czy drugiej klasy uczest
Olejki do pieczyw.
nu eksportu zboża zagranicę, tak zwany w mowach niczyć z całą szkołą — szeregu w ,,wielkiej uro
Cebulę
ekonomistów sowieckich ,,wielki błąd w rachunkach czystości”, odbytej na tymże placu — poświęcenia
także w mniejsz. ilościach
Smalec
jesieni 1925 r.” (,,proszczot”), a po tern pogorszenie kamienia węgielnego pod rozpoczynającą się wówczas
poszukuje się od zaraz cel.
poleca
się bilansu handlowego i spadek waluty.
kupna. Oferty tylko z pod.
budowę soboru, który miał być ,,widomym symbolem”
ceny
W. L. 1847 do
Oto obraz, który narysował sam p. Dzierżyński. — ,,władzy” Moskwy nad Polską, a który oto teraz
Fr. Cieśliński Rudolfpod
Ale nie dał w te^że mowie odpowiedzi, jak z tej został rozwalony polskiemi rękami, wyzwolonemi z
Mosse, Gdańsk.
Klasztorna 7.
sytuacji wyjść. Niektórzy ekonomiści sowieccy do kajdan. A ileż to razy — o pokolenie rosnące,
Wykazy
wodzą, że najprostsze wyjście to dalsza rozbudowa jakieś szczęśliwe!— ukrywałeś portret Poniatowskie
Poszukuję od zaraz
przemysłu sowieckiego, odnowienie starych fabryk, go przed czujnem okiem pedla szkolnego, który
młodocianych
wzniesienie nowych. Ale cóż, kiedy na ten prosty odwiedzał się dla kontroli. .. pedagogicznej. Jakie
polec.
środek ratunku brak funduszów!
ci dziś, obywatelu, w ten słoneczny, wiosenny dzień,
I oto w chwili, kiedy w Moskwie i Petersburgu ma serce nie drżeć wzruszeniem, jakże masz nie
W. Wesołowski.
stoją oddawna już niewidziane długie kolejki przed szeptać uroczyście: — Dokonaliśmy.
Tak. Lecz dość tych roztkliwiań! Wyjdźmy już
składami manufaktury po to, by otrzymać arszyn
perkalu, w tym samym czasie rząd sowiecki zmu raz poza ten okres napawania się dumą, żeśmy
szony jest specjalnym dekretem zawiesić czynności wolni że mami możność życia, inicjatywy pracy właśo. fabryki mebli wikli do pisania poleca
W. Wesołowski.
nowych i trzcinowych.
Pracujmi wreszcie!
w szeregu wytwórni włókienniczych, bo nietylko nie twórczej, pracy narodowej.
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