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Fortuna Kasjera Śpiewankiewicza Andrzej Strug Hent PDF Książka ukazuje świat ludzi opętanych
pieniądzem. Historia , małego, zwykłego, drobnego niewiele znaczącego kasjera, na co dzień uczciwego,

który za sprawą przypadku zdobywa wielką fortunę. Wchodzi w towarzystwo potężnych oszustów i staje się
jednym z nich.

" Gdyby przeliczyć i podsumować pieniądze, które w ciągu lat dwudziestu pięciu przeszły przez ręce
Śpiewankiewicza, wypadłaby cyfra geologiczno-astronomiczna, której istotnego znaczenia nie zdołałby
ogarnąć żaden umysł ludzki, nawet przy pomocy logarytmów czy innych skrótów o najpotężniejszej skali,
które zresztą same w sobie są fikcją teoretycznego ludzkiego szaleństwa. Waluty wszystkich państw świata,

akcje, obligacje, listy zastawne, twardo szeleszczące walory i papiery z ogonami kuponów, idacych w
niezliczone lata... Ruble, ruble i ruble, a dalej, z dopustu wojny światowej, marki niemieckie, korony

austriackie, wreszcie-marki Beselera z zygmuntowskim orłem, wreszcie marki czysto narodowe , które w
gorączkowym obiegu zdzierały się na strzępy i szmaty, a płodziły się potwornie w coraz to dłuższe girlandy

zer..."

Andrzej Strug (1871-1937) Tadeusz Gałecki, pisarz i publicysta, działacz ruchu niepodległościowego,
więzień Cytadeli warszawskiej i zesłaniec. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach i POW. Po

wojnie polityk PPS, senator (1928-30). Mason. Współzałożyciel i dwukrotnie (1924, 1935) prezes Związku

Zawodowego Literatów Polskich.  W swej twórczości zajmował się problemami walki niepodległościowej i jej

tradycjami, moralnymi i psychologicznymi powikłaniami rewolucjonistów, krytyką rzeczywistości wolnej
Polski.

 

Książka ukazuje świat ludzi opętanych pieniądzem. Historia ,
małego, zwykłego, drobnego niewiele znaczącego kasjera, na co
dzień uczciwego, który za sprawą przypadku zdobywa wielką
fortunę. Wchodzi w towarzystwo potężnych oszustów i staje się

jednym z nich.
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dwudziestu pięciu przeszły przez ręce Śpiewankiewicza, wypadłaby
cyfra geologiczno-astronomiczna, której istotnego znaczenia nie

zdołałby ogarnąć żaden umysł ludzki, nawet przy pomocy
logarytmów czy innych skrótów o najpotężniejszej skali, które

zresztą same w sobie są fikcją teoretycznego ludzkiego szaleństwa.
Waluty wszystkich państw świata, akcje, obligacje, listy zastawne,

twardo szeleszczące walory i papiery z ogonami kuponów, idacych w
niezliczone lata... Ruble, ruble i ruble, a dalej, z dopustu wojny
światowej, marki niemieckie, korony austriackie, wreszcie-marki

Beselera z zygmuntowskim orłem, wreszcie marki czysto narodowe ,
które w gorączkowym obiegu zdzierały się na strzępy i szmaty, a

płodziły się potwornie w coraz to dłuższe girlandy zer..."

Andrzej Strug (1871-1937) Tadeusz Gałecki, pisarz i publicysta,
działacz ruchu niepodległościowego, więzień Cytadeli warszawskiej
i zesłaniec. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach i POW.



Po wojnie polityk PPS, senator (1928-30). Mason. Współzałożyciel i
dwukrotnie (1924, 1935) prezes Związku Zawodowego Literatów
Polskich.  W swej twórczości zajmował się problemami walki

niepodległościowej i jej tradycjami, moralnymi i psychologicznymi
powikłaniami rewolucjonistów, krytyką rzeczywistości wolnej

Polski.
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