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DODATEK
TURYSTYCZNY

,,Bez demagogii, fanta1·· - fanaberii
Przemówienie naczelnego wodza, generała Rydzaskupiło na sobie uwagę dosłownie całej
Polski. Koła gospodarcze zwrócić winny szczególną
uwagę zwłaszcza na końcowy ustęp przemówienia
generalnego inspektora sił zbrojnych, podkreślającego
konieczność pracy „bez iantazji i fanaberji". Jesteśmy
bowiem narodem biednym i z tego musimy sobie zdać
zupełnie jasno sprawę, bo tylko wówczas potrafimy
czynem wyciągnąć konsekwencje z tego stanu rzeczy.
Smigłego

stwo, to na tej linji

postawić należy
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przemówienie

generała Smigłego.

Bez Adrji, bez luksusowych gmachów, bez reprezentacyjnych wyjazdów, ale racjonalnie prowadzoną
polityką oszczędności i polityką produkcyjną, a nie

Jesteśmy narodem biednym i musimy ograniczyć
nasze potrzeby do rzeczy prawdziwie koniecznych,
a zredukować to, co wiązało się z hasłem „Zastaw
się, a postaw się", naco naprawdę - w okresie istnienia centrali dewiz i konieczności walki z bezrobociem - faktycznie nas nie stać.

Nie stać nas na reprezentacyjne zagraniczne wycieczki, w czasie których kilkaset osób spija szampana, pozostawiając w krajach zamorskich i zagranicznych tak niezbędne waluty.
Nie stać nas na reprezentacyjne mecze footbalowe
i na wyjazdy zagraniczne naszych asów sportowych,
bo to nie jest żadna uczciwa propaganda naszych wartości.

Nie stać nas na import szeregu artykułów przeznaczonych dla bezpośredniej konsumpcji. Centrala
dewiz przypomina nam o tem, że musimy obejść się
bez importowanych jabłek, bez sardynek, bez ości,
bez wykwintnych jedwabi, aby móc dysponować dostateczną ilością dewiz na cele przywozu surowców,
niezbędnych dla produkcji.
Mała Litwa, chcąc zaoszczędzić dewiz, wprowadziła zamiast herbaty w urzędach i instytucjach mleko. Jest to fakt drobny, ale zastanawiający. Nie
stać nas na drogą kawę, a mamy własną kawę żytnią.

Nie zdajemy sobie zupełnie dokładnie sprawy
z tego, że społeczeństwo nasze składa się z olbrzymie
ilości „ludzi dżungli", nic nie konsumujących, bardzo
biednych, oraz cieniutkiej warstwy elementów konsumujących. Jeżeli minister czechosłowacki miał
odwagę p~wiedzieć, że bez eksportu upadnie pań-

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
GENERl\Ł EDWl\RD RYDZ ŚMIGŁY
prokonsumencką

zrealizujemy program odbudowy
gospodarczej i wzmożenia sił obronnych państwa, .
tak właśnie, jak mówił o tem naczelny wódz, „bez
demagogji, bez fanaberji i bez fantazji" - pracą nacechowaną zdrowym rozsądkiem i umiarem.
-
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Dlaczego podwójna miara?

Słony rachunek.

.B. G. K.

Szanowny Panie Redaktorze.
Szanowny Panie Redaktorze.
Bank
Oospodarstwa Krajowego wystawi! następujący
Pozwalam sobie poruszyć tu sprawę, która posiada znaczenie dla szeregu osób, które ubezpieczone racbuneczek kosztów protestu weksla na sumę Zl. 200.Koszta protestu wyniosly J.50, prowizja-JJ gr.,
byly prżed wojną w różnycb niemieckicb towarzykoszty
notyfikacji-1.45, koszty obce-2 zl., odsetki
stwacb asekuracyjnycb.
ustawowe-22
gr. Jednym slowem wypad/o zl. 207.51
Wedlug informacji jednego z dzienników przed
Czy
to
obciążenie w okresie dążeń rządu do obrokiem komisarz do likwidacji zobowiązań nierr.ieckicb
, zakladów ubezpieczeń na życie w Warszawie rozpo- niżania kosztów produkcji, cen i sztywnycb świadczeń
nie jest troszeczkę za wysokie'! Stosuje go przecież
cząl wyplatę przyznanycb wierzycielom należności.
instytucja
tak poważna, jak Bank Qospodarstwa Kra·
Wedlug doniesień tego pisma komisarz wyplacil jed- jowego Oddzial
w Łodzi.
nak tylko polowę owycb sum przeracbowanycb, zaś
Czy
nie
można jakoś zająć się tą może drobną,
na ponaglenia stron o drugą polowę icb pretensyj,
odpowiada tenże p. komisarz, że „druga i zarazem ale posiadającą zasadnicze i symptomatyczne znaczeostatnia rata sum należnycb będzie wyplacona po nie sprawą'! Trzeba pomyśleć o kosztacb protestów.
otrzymaniu reszty pieniędzy w myśl polsko-niemiec- wekslowycb w bankacb państwowycb, jeśli tak wiele
kiego ukladu waloryzacyjnego od niemieckicb zakla- ma się częstokroć do zarzucenia instytucjom prywatnym.
M. H.
dów ubezpieczeń i ustalenia ostatecznego spólczynnika wyplaty".
W związku z tern wydaje mi się niezrozumialy
J?emoralizujące
fakt, że otrzyma/em nie polowę tycb należności, ale
Nowe statki motorowe polskie „Batory" i „Pilzaledwie 10%. Czyżby p. komisarz uprzywilejowywal
ubezpieczonycb z b. zaboru austrjackiego, którzy sudski" kosztowaly nas 20 mi/jonów zl. Budowa ta
otrzymali polowę tycb należności, traktując: ubezpie- opierać się miala na kompensacyjnym eksporcie węgla
czonycb z b. zaboru rosyjskiego znacznie gorzej i wy- polskiego dla Wlocb. Coprawda, ostatnio mówiono o
tern, że ubezpieczalnie spoleczne zaplacily na ten cel
placając im zaledwie 10% należności'!
10 mi/jonów z!.
Mam wrażenie, że apel Sz. P. Redaktora, wyAbstrabujemy w tej cbwili od kwestji, czy tego
stosowany do komisarza, nie przeminie bez ecba, rodzaju lokata
funduszów emerytalnycb by/a wskazagdyż sprawa ta dotyczy wielu tysięcy pokrzywdzona. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę na pewne konnycb obywateli.
M . S.
sekwencje gospodarcze i spoleczne tycb poczynań.
W/osi otrzymali od nas węgiel (warto by/oby doTrochę za późno!
wiedzieć się po jakiej cenie) , w którym tkwi praca
górnika polskiego, zastosowana do pracy w/oskiego
Szanowny Panie Redaktorze.
Cbcialbym zakomunikować o pewnym fakcie , który robotnika. Węgiel ten opala/ silę napędową pomp,
które odwadnialy biota Pontyjskie. Może opalano
świadczy, jak biurokracja utrudnia dzialalność gosponiem
kotly w przędzalniacb wloskicb, a być może, że
darczą.
obslugiwal on stocznie w/oskie, w którycb zbudowany
17 kwietnia złoży/em do ministerstwa skarbu zostal „Pilsudski" i „Batory". A więc ten
węgie.f
przez min. przem . i band/u podanie o przyznanie mi polski we Wloszecb by/ czynnikiem produkcji,
zazniżki celnej na pewien artykul.
Poda/em również trudnia/ robotników, bogaci! ltalję.
numer pozwolenia przywozu na odnośną ilość artyNie ulega kwestji, że tam, gdzie te statki przy·
kulu, o który mi cbodzilo.
biialy i na ląd wysiada! tlum sytycb, a przytem glodPodanie moje · z.alatwione zostalo stosunkowo nycb nowycb wrażeń turystów-tubylcy, przyglądający
szybko i przycbylnie, gdyż zezwolono mi na sprawa· się statkowi i pasażerom, mimowoli sądzili, że ta Pol·
dzenie odnośnycb artykulów za ciem zniżonem. Po- ska - to bogaty kraj. Oczywista, mówimy tu o wyinta tego posunięcia tkwi jednak gdzieindziej. Zezwo- cieczkacb: w którycb udzial brata ta zupelnie cienka
lenie wysiane z'ostalo do Qdyni 28 kwietnia, a waż warstwa ludzi zamożnycb lub wyższycb urzędników,
ność jego ustalona zostala do dnia JO kwietnia
jeżdżącycb wszędzie i zawsze za zniżkami.
Nie mówlącznie. Jednocześnie pismo, zawiadamiające mnie
wimy, naturalnie, o rejsacb o cbarakterze band/owym.
o przycbylnej decyzji min. skarbu, wysiane zostalo z Jeśli prawdą jest, że jedna z wycieczek reprezentaWarszawy JO kwietnia . i przyszlo do Łodzi w począt cyjnycb, w której wzięto udzial 650 osób, wydala J
kacb maja t. j. już w parę dni po wygaśnięciu ter- m_i/jony zl., ·Wówczas pozwolimy sobie tylko stwierdzić,.
minu ważności udzielonego mi zezwolenia.
że za tę sumę można zakupić 8.000 bel bawelny, te/
Oczywista, z tego dobrodziejstwa nie moglem już bawelny niezbędnej dla utrzymania fabryk w rucbu, a
skorzystać i ostatecznie, poza najrozmaitszemi opiana którą z taką trudnością można otrzymać dewizy.
tami i kosztami manipulacyjnemi, narażony zostalem Dla nas, lodzian, w obecnycb ciężkicb czasacb cenna stratę czasu, która w rezultacie ani mnie ani skar- trali dewiz, dla nas obiegową monetą nie jest kwota
bowi Państwa nie przyniosla żadnycb korzyści.
wydana na wycieczce reprezentacyjnej, a/(! bela bal.
welny, posiadająca realną wartość dla naszej produkcji.

wycieczki

s.

2.

Przestaliśmy się dziwić •••
wych. Pozatem niektóre z nich były wręcz ze sobą
sprzeczne. Pobieżny przegląd pozwolił na unieważ
nienie 3030 okólników i utrzymanie w mocy tylko
około 170, chociaż zdaniem fachowców i ta liczba jest
zbyt wielka.

P. Matuszewski i kodeh.s handlowy
P. Matuszewski żyrował, jak wiadomo, rządowi
weksel. Przynajmniej sam tak pisal, mając na myśli
popieranie programu gospodarczego rządu.
Ostatnio, jak wiadomo, pomiędzy min. Matuszewskim, a kierownikami gospodarczymi rządu wynikly
różnice zdań i p. Matuszewski podpis swój wycofa!,
zanim weksel by! platny.
By/oby rzeczą ciekawą. dowiedzieć się, jak zapatruje się na to urząd dla spraw stemplowycb i co o
tern mówi nasz kodeks band/owy?

Dolary i

Z prawdziwą radością powita społeczeństwo to
zaflitowanie " starych okólników. Odnośna komisja
doszła najwidocznie do wniosku, że wytrzebione
okólniki nie mają żadnych podstaw życiowych, za co
zaskarbi sobie niebywałą wdzięczność społeczeństwa.
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Jest to fakt, zasługujący na podkreślerrie. Mówimy: 11 Vivat sequens!", ale zapytujemy - co się
stanie z krzywdami, które ta chmura szarańczy okólnikowej w życiu gospodarczem spowodowała? Może
założymy rejestr strat, poniesionych przez życie gospodarcze z powodu nadmiernej ilości okólników?
Mamy wrażenie, że przy tej pracy znalazłoby zajęcie
jeszcze kilka tysięcy urzędników.

chłopi

Oto male spostrzeżenie z życia na tle sytuacji
wytworzone po wprowadzeniu centrali dewiz.
Do miasteczek przycbodzq cblopi, posiadający dolary, którycb nie mogą się pozbyć, bo obawa przed
J latami więzienia, konfiskatą i grzywną odstrasza od
kupowania walut. Czy nie możnaby bylo znaleźć sposobu, aby nie zmuszać cblopa z Konina lub Sieradza
do tego, by z jednym lub paru dolarami jeździ! do
Łodzi lub Kalisza, gdzie są oddzialy Banku Polskiego
lub banki dewizowe.
Czy nie móglby tego poprostu zalatwiać urząd
pocztowy lub urząd skarbowy.

Smutny

ł\onkurs

Komitet propagandy przy ministerstwie spraw
zagranicznycb, pod przewodnictwem pani ministrowej
Jadwigi Beckowej zorganizowal w tym roku konkurs
dekoracyj stolów, zapraszając do uczestnictwa ambasady i poselstwa zagraniczne w Warszawie.
Tamatem konkursu jest nakrycie i udekorowanie
stolu na 8 osób, przyczem warunkiem jest, aby
wszystkie przedmioty, użyte do nakrycia i dekoracji,
byty zaprojektowane i wykonane w danym kraju.
Niema natomiast ograniczeń co do rodzaju użytycb
przedmiotów: można zastawić stól ceramiką ludową,
lub zabytkowym serwisem, czy wyrobami wspólczesnemi.
Cala prasa stoleczna - z malemi wyjątkami zacbwyca się tą inicjatywą. My !odzianie, którzy tak
malą wagę przykladamy do reprezentacji, uważając,
że o wiele ważniejszą rzeczą jest rozwój gospodarczy
kraju - poprostu nie rozumiemy o co cbodzi. Przecież przepycb tycb zastaw stofowycb stanowi rażący
kontrast z ogólnym stanem gospodarczym kraju. A co
pomyślą zagraniczni dyplomaci, akredytowani przy
rządzie polskim, którzy doskonale orjentują się w na·
szej ciężkiej sytuacji gospodarczej, co pomyśleli ci
ludzie o nas, gdy sprowadzali wykwintne zastawy sto·
!owe ze swycb państw. Nie sądzimy, aby opinja tycb ludzi o calej imprezie bardzo wytwornej, ale bardzo
wyzywającej mogla dla nas wypaść zbyt pocblebnie. Bvla to impreza może bardzo wytworna i bardzo piękna, ale i bardz~ smutna zarazem.

Brah. dr. Byrki
Nie mamy w Polsce szczęścia do walki z etatyz·
mem. Dlugo kotfowalo się w prasie, w organizacjacb
gospodarczycb, w rządzie, sejmie i senacie ·na temat
konieczności walki z etatyzmem. lata cale trwa/a
dyskusja na ten temat, a wydawnictwa poświęcone
sprawie walki ze szkodliwą dzialalnością państwa w
życiu gospodarczym, moglyby wypelnić pokaźną bibljotekę.
Wkońcu jednak powolano
misję do walki z etatyzmem.

do życia specjalną ko.
Na czele jej staną!
wybitny facbowiec, dyrektor lzby Przem. Handfowp,j
we Lwowie i b. minister skarbu dr. Wladyslaw Byrka.
Komisja zdąży/a pod jego przewodnictwem odbyć
zaledwie pare posiedzeń, bo w międzyczasie dr. Byrka
powalany zostal na stanowisko prezesa Banku Polskiego.

„Flit" w ministerstwie sh.arbu
Przędza

W ministerstwie skarbu dokonano ostatnio przeglądu okólników, dotyczących administracji skarbowej . Przegląd dał dość niezwykły wynik, okazało
się bowiem, że tylko w dziedzinie personalno-admi:..
nistracyjnej, a więc dość wąskim zakresie, istnieje aż

-

wagonowo

Z okresu krótkotrwalej spekulacji przędzą bawelw kolacb przemyslowo-kupieckicb Łodzi opowiadano sobie cafy szereg dowcipów.
Tak więc podobno jeden z zamożnycb rzeźników
lódzkicb pragną! kupić wagon przędzy bawelnianej,
ponieważ wieprze również kupowal tylko wagonowa.
nianą,

3200 obowiązujących okólników. Oczywiście, znaczna ich część była przestarzała i nieaktualna i stanowiła balast dla wszystkich biur i urzędów skarbo-
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Na zapytanie o numer przędzy, rzeźnik ów oświad
czy/, że nie przyszedl przecież do sklepu z kołnie
rzykami.
Jeden z popularnycb w Łodzi cbirurgów, który
również kupić mia! podobną większą partję przędzy,
na zapytanie o gatunek żądanego pólfabrykatu oświadczyć mia!, że może to być przędza .•. stery/izowana.

Jest rzeczą jasną, że jeżeli komuś zależy na

prz_eP_r~wadzen~u pewnycb przesunięć, to prędzej czy

pózn1e1 wpadme on na pomysl dotąd nieznany.
Do licznycb przemyślanych kombinacyj przemytniczycb, o którycb dość często donoszą dzienniki, dolą
czymy poniżej oryginalny pomysl. W Holandji istnieją
zakłady graficzne, które wyrabiają imitacje banknotów dolarowych dla celów rek/amowycb. Zaklad ten
otrzyma/ zamówienie na wykonanie J.000 dolarów w
formie bardzo wykwintnej. Z temi podrobionemi banknotami melduje się ktoś w pogranicznym urzędzie celnym. Urzędnik niemiecki, który nie jest wytrawnym
znawcą banknotów amerykańskicb, wpisuje do paszportu kwotę J.000 dolarów, co daje prawo wywiezienia takiej sumy z Niemiec . Wlaściciel tycb banknotów niszczy reklamowe falsyfikaty i wywozi prawdziwą
walutę amerykańską. Zresztą i nas na krótkiej przestrzeni czasu, która dzieli nas od wprowadzenia centrali dewiz, w/adze celne mialy możność zapoznania
się z calym szeregiem dowcipnycb pomyslów. Tak np.
ktoś kupuje bilet do Or/owa nie podlegając rewizji
dewizowej, a w wagonie dokupuje bilet do Zoppot.
Pomyslów takicb będzie bez liku i trudno cbyba bę
dzie z tern walczyć.
Uprzytomnijmy sobie tylko, że mamy 5.J94 kim·
linij granicznej. Z tego 1912 kim. przypada na Rosję,
984 kim. na Czecboslowację, 1412 kim. na Niemcy,
507 kim. na Litwę itd. Kto jest w stanie tę granicę
tak ściśle obsadzić, ażeby jakiś niepozornie wygląda
jący turysta w plecaku nie mógl przemycić pokaźnej
porcji dolarów lub funtów 7
A więc docbodzimy do wniosku, że praktycznego
znaczenia centrala dewiz mieć nie będzie. Będzie ona
robi/a trudności tylko tym, którzy ściśle cbcą się
trzymać litery prawa. A człowiek przemyślny „basardeur" nic sobie z przepisów dewizowycb nie będzie
robi!. Jedynym środkiem naturalnym do powstrzymania
ucieczki kapitalów i zabamowania szkodliwej dla ży
cia gospodarczego tezauryzacji jest spokój, lad i stabilizacja stosunków. Jest to prawda tak prosta, że nawet nie należy szczegółowo jej uzasadniać.
Wydarzenia ostatnicb miesięcy aż nadto dobitnie
wykazały ścisly związek, jaki zacbodzi pomiędzy spokojem i stabilizacją w kraju, a możliwościami zakty.
wizowania życia gospodarczego.

Monopol monopolów
Urząd Morski podaje do wiadomości, że bursztyn złowiony w mor;,u łub znaleziony na plaży
jest wyłączną własnością Skarbu Państwa. W wypadku wi<cc znalezienia lub wykopania bursztynu.
znalazcę obowiązują przepisy kodel\su cywilnego.
Przywłaszczenie sobie przez znalazcę bursztynu
stanowi występek sprzeniewierzenia z art. 262
§ 3 k. k., który ulega prócz konfiskaty bursztynu
karze aresztu do 6 miesięcy.
Uprawnionym do wyłącznego skupu bursztynu za zwrotem znalezionego jest firma Piotr
Trześniak z Gdyni, na mocy zawartej umowy ze
Skarbem Państwa. Również sprzedaż bursztynu
innym osobom podlega !\arze do 2 lat aresztu lub
grzywny w myśl art. 161 k. k.
Rozporządzenie urzędu morskiego i pomysł pana
Trześniaka spotka si'( niewątpliwie w całem społe
czeństwie z wyrazami głębokiego uznania.
Jest to jeszcze jeden dosyć oryginalny monopol,
świadczący o tern, że w tym kierunku pomysłów i ludzi utalentowanych nam nie brak.
P. Trześniak marzy o stworzeniu monopolu monopolów. To dopiero byłby interes.

CENTRALA DEWIZ

Szary czlowiek od kilku tygodni ma sporo klopotu ze zrozumieniem sytuacji. Jak się może pomieścić w glowie czlowieka nie zajmującego się „wyższą"
polityką caly szereg faktów, tak jaskrawie z sobą
sprzecznycb.
Kilka tygodni temu ustąpi/ p . Wróblewski ze stanowiska prezesa Banku Polskiego dlatego, że by/ za
wprowadzeniem centrali dewiz a w pare tygodni po
tej dymisji ustąpi! jego następca p. Adam Koc z powodu . .. zaprowadzenia centrali dewiz.
Pozatem „Robotnik" karmi! go od kilku lat tezą,
że jedyny środak na przezwyciężenie kryzysu stanowi
coś pośredniego pomiędzy dewaluacją i lekką inflacją,
Kto ma rację?
a tym czasem socjalista francuski Blum wyraźnie zaZwolennicy i przeciwnicy centrali dewiz
znaczy!, w mowie programowej, że on jako socjalista
zabierają głos
skieruje wszystkie swe wysiłki ku temu, aby nie nastąpi/a dewaluacja franka.
1. Przy wolnym obrocie Polska traciła. Pieniądze,
Nie zrozumial szary czfowiek, jaki cel ma cen- które Polska była winna, były skrzętnie wybierane przez
trala dewiz, że ta centrala dewiz, która zjawi/a się państwa wierzycielskie, natomiast jej należność od państw
po rozmaitycb deklaracjacb osób oficjalnycb, jest po- obcych ~yły prawie z reguły w ostatnich czasach „za·
mrażane . Wolna gospodarka dewizowa stanowiła fak·
średnio wynikiem niepokoju na skutek ekscesów, któtyczny przywilej dla wierzyciela zagranicznego
rycb widownią byly prawie wszystkie miasta Polski
2. Reglamentecja dewizowa daje możność stosoduże i male. Powstala panika i niepokój, a każdy
wenia bardziej jednolitej, a wi~c bardziej planowej miary
cbcial w jakiś sposób ratować swe pieniądze. To w stosunku do wszystkich pozycyj bilansu płatniczego
wszystko szary człowiek zrozumiał, ale, jak powie3. Kontrola obrotów złotem i dewizami wprowadza
dzieliśmy, nie rozumie on celu centrali dewiz. Do·
nowy czynnik techniczny w aparat kontroli importu nieświadczenie wynikające z szeregu procesów sądowycb,
zbędnej z uwagi na dumping eksportowy i utrudnlenia
wytaczanycb w Niemczecb bankom, kupcom, a nawet importowe, stosowane przez zagranicę.
klasztorom, świadczy o tem, ż e nawet w Niemczecb,
4 Proces tezauryzacji uniemożliwiał kontynuowanie
gdzie kontrola policyjna doprowadzona zostala do per- dotychczasowej polityki rezerwowania aktywnych elementów bilansu płatniczego na pokrycie zobowiązań
fekcji, nawet w tem państwie, przemyt walut i dewiz zagranicznych
i stwarzał niebezpieczeństwo dla stałości
jest na porządku dzien~ym,
waluty polskiej.
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Co przemawia „przed w i;'>

jakieś procesy z amerykańskiemi i francuskiemi

Towarzystwo opieki nad dulaczem
Istnieje w Polsce nieszczęśliwy typ człowieka,
który nosi niezbyt pięknie brzmiącą nazwę „ciułacza". Widocznie jednak tragiczne losy tego typu
ludzi są do siebie podobne na całym świecie, bo inaczej nie można sobie wytłumaczyć powiedzenia wybitnego ekonomisty niemieckiego prof. Bonna. Powiedział on mianowicie, że tyle jest najrozmaitszych towarzystw opieki: nad zwierzętami, nad historycznemi
budowlami, nad roślinnością i t.d. Szkoda więc, że
nie założono dotąd towarzystwa opieki nad drobnym
ciułaczem. Oszczędzał sobie taki człowiek całe ży
cie, aby miał zapewnioną starość, ażeby ewentualna
wdowa i dzieci, choćby na krótki czas, miały pewne
jutro. A co zrobiono z biednym ciułaczem? Przyszła
wojna, która zabrała mu wszystko. Nawet klamki
i samowar. Dano mu kwity rekwizycyjne. Za ostatnie grosze rejestrował te straty, bo według konwencji
haskiej dobrowolna umowa cywilna, naruszająca straty ludności cywilnej, podlegać ma rekompensację.
Później państwa między sobą skompensowały straty
wojenne, a ciułacz nie dostał nic. Złożone w kasach
oszczędności i pieniądze wywieziono do Moskwy,
i wbrew wyraźnemu brzmieniu traktatu ryskiego nie
otrzymał on ani grosza za swe w pocie czoła zdobyte

bawełnianych.

Ta paradoksalna sytuacja wskazuje w dobitny
sposób na to, że w naszym życiu tkwi jakiś zasadniczy błąd, który rodzi najdziksze paradoksy.
Znałem chirurga, który chorym na ślepą kiszkę
nie chciał dawać opjum na uspokojenie bólów, twierdząc, że zaciemnia to obraz choroby. Przypomniał
mi się ten lekarz wówczas, kiedy z ceduły giełdowej zniknęły notowania walut wewnątrz kraju na t. zw.
czarnej giełdzie, t. j. w „wolnym" handlu. Spojrzyjmy prawdzie w oczy i powiedzmy szczerze, że notowania na tym rynku przybierały fantastyczne formy.
Ciułacz kupował przędżę po cenach znacznie wyż
szych od cen rynkowych, przepłacał w swoim strachu
o oszczędności kursy walut, a na tym tle wytwarzał
się chaos i depresja. Nie ulega kwestji, że i na tej
przędzy i na walutach ciułacz znowu dostanie
w skórę.
A więc konieczność założenia towarzystwa opieki
nad drobnym ciułaczem jest bardzo aktualna. Instytucja taka, działająca jawnie i uczciwie, a więc uspakajająco na nerwy przestraszonego zająca, do którego
oddałaby niezwykłe usługi.
strzelają kłusownicy -

oszczędności.

Ten sam los

spotkał

czyć swą przyszłość

to-

warzystwami, był jakiś sekwestr na własnościach
towarzystw rosyjskich, byli jacyś komisarze o wysokich pensjach, ale on, ten osławiony ciułacz, nie dostał nic.
Te niepowodzenia nie zraziły ciułacza od dalszego
oszczędzania. Powodując się uczuciem patrjotyzm11,
kupował różne pożyczki markowe, złotowe i dolarowe. Co się z tem wszystkiem stało 1 Nie mówimy
o pożyczkach markowych, ale przypomnijmy sobie, że
z małemi wyjątkami - zowewnętrzne pożyczki stały skonwertowane celem przyczynienia się do
równowagi budżetu Państwa. Nieszczęsny ciułacz,
który zapłacił za taki papier gotówką ciężko zapracowane 100 zł., otrzymał papier, za który przypuszczalnie na giełdzie będzie można dostać 50-60 zł.
Ciułacz troszeczkę zmądrzał. Albo zanosił pieniądze do PKO czy KKO, albo składał do szufladki
drobne oszczędności. Ale i teraz spotkały go dalsze
niepowodzenia. Na tle wypadków, których byliśmy
świadkami, ogarnął go strach i rozpoczęła się ucieczka od złotego. Wiemy, kto z tej paniki wyciągnął
korzyść. Możnaby tu zastosować słowa biblji: „Ci,
co nie mają - będzie im odebrane, ci, co mają będzie im dodane". Ciułacze kupowali na gwałt
dolary i funty, kupowali towary. Naprzykład wła
ściciele przędzalń bawełnianych uzyskali na krótki
czas nową klijentelę, która nie targowała się o ceny,
mirabile dictu - gopłaciła nie wekslami, ale tówką, i na pewien okres czasu zabrakło w Lodzi
niektórych gatunków przędzy. To zmusiło przetwórców przędzy do oryginalnego kroku: udali się ze
skargą do województwa, stwierdzając, że w przędzal
niach niema przędzy. Władze były niewątpliwie
w grubym kłopocie, co im mają odpowiedzieć w tym
okresie, gdy całe życie gospodarcze wypowiada się
przeciwko biurokratyzowaniu zjawisk ekonomicznych i domaga się eliminowania etatyzmu. Sytuacja
była paradoksalna: na całym świecie istnieje nadprodukcja przędzy, państwa wzajemnie ostrzeliwują się
z grubych armat dumpingowego eksportu, a w Lodzi
niema przędzy; w Lodzi, która posiada zazwyczaj zapasy około 2 miljonów kg., wartości 8 miłjonów zł.;
w Lodzi, która reprezentuje 11/2 miljona wrzecion

1. Ogra.niczeni~ . dewi~ow~ są sprzeczne z istotą
waluty z~otej, której zadaniem jest spełnianie roli regulatora mu~dzynarodowych stosunków.
2. Ogranicz_enia dewizowe stanowią niebezpieczeń
s~wo odstraszenia potrzebnych Polsce kapitałów zagranicznych.
3. Swo.boda ?brotów ka~itałowych jest bezustanną
kontrolą ~elow.ośc1 gosp~dark1 wewnętrznej, co prowadzi
do zapob1~gama pow_azmejszym błędom w polityce gospodarcz.ej, - . natomiast ograniczenia ruchu kapitało
wego! z 1edne1 st.rony. us~wają kryterja dla oceny celow.oś~1 stosowane1 pohtyk1, z drugiej zaś - przez zwolnienie tempa obrotów kapitałowych przedłużają okres
~zasu po~rzebnego dla pr~eprowadzenia procesów wy(zrównania cen w Polsce z poziomem
1 ówna'"'.'czych cen św1.atowych, zamknięcia "nożyc", przywrócenia opła
calności gospodarczej).
4. Ogra.niczenia de.wiz~w~ s~warzają możność wyko.rzystywama zdolności em1sy1ne1 dla celów niegwarantujących na!eżytej _Płynności ak!ywów banku emisyjnego,
co prowad_z1ć będzie do utrudnienia zachowania wolnej
ręki w razie P.otrze~y inte~wencji !1a rynku walutowym.
s. Ograniczenia dewizowe me są właściwem narzęd.z1e_m dla zahamo_wania procesów tezauryzacyjnych,
czyh me mogą spełnić głównego swego zadania. Panika
t.ezauryzacyjna powstała na tle momentów wybitnie po~1tycznych a skoro środki polityczne nie były wystarczaJące .~la jej zażegn_ania: należało.by wybrać drogę dewaluac11, czyli odpow1edmo głębokiego obniżenia parytetu
zło~~go. Wywołałoby to <?dw~otny proces detezauryzaCJ1, wobe~ prześwia~cze1:11a, ze złoty przestał już być
na~.wartośc10'"'.'ym,a więc niema nadal sensu grać na jego
znlZ~ę. Przepisy reglamentacyjne utrzymując nadwar·
to~~IOw_oś~ zł?tego, mogą tylko pogłębić spekulację na
znizkę 1 ozyw1ć proces tezauryzacyjny.
Przytoczone wyżej tezy oczywiście nie wyczerpują
~ałoksz.tatt.u argument~w, k~óremi operują zwolennicy
1 prze~1wnicy zarządzen dewizowych z dnia 27 kwietnia.
Są to jed~ak tezy, które najczęściej są wysuwane i powtarzane 1 na k!óre sz_c~ególną zwraca się uwagę.
Kto !Ila raC)ę? M!n1~ter Matuszewski, który przepisom ~e.~1zowy_m pośw1ęc1ł dł';lższy artykuł w „Gazecie
Polsk1e1 , zakonczył swe uwagi temi słowy: - 11 „uważa
łem za "".skazane, <!by w . chwili obecnej nie pogłębiać
trudności przez takie czy mne przewidywania lub oceny".
Pójdziemy w jego ślady.

tych, którzy chcieli zabezpieprzez asekurację życiową. Były
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•• Zur Zeit Polen„
Częste w ostatnich czasach fakty przechodzenia
w ręce niemieckie polskich objektów rolnych zostały
ostatnio na terenie powiatu wąbrzeskiego powięk
szone o dalsze wypadki sprzedaży gospodarstw polskich w ręce niemieckie.
Dzieje się to w tym czasie, kiedy kupiectwo ziem
zachodnich finansuje prasę niemiecką przez ogłasza nie się na jej łamach i dopomaga w ten sposób placówkom wojującej niemczyzny do przetrwania. Niesłychanie przykro uderza fakt, że w pierwszym lepszym z brzegu numerze polakożerczego „Posener
Tageblattu" aż roi się od ogłoszeń firm i przedsię
biorstw polskich. Z okazji Targów Poznańskich
„Pos. Tageblatt" wydał dodatek specjalny, w którym
na 40 reklam było 7 niemieckich, a 33 polskie.

Jeszcze jeden rekord
Rekord demotoryzacji, który dotychczas znajdow posiadaniu Warszawy, gdzie, jak wiadomo,
kurczy się liczba samochodów, pobił Lublin. Zdaje
się, że Lublinowi tego rekordu długo nikt nie odbierze. Mianowicie, ostatnio na dwóch liniach autobusowych Lublin-Piaski (przedmieście), oraz Lublin-Zamość
zamieniono trakcję motorową na
wał się

konną.

Autobusy tam kursują, pędzone siłą . . • dwóch
koni, nie mechanicznych, lecz żywych.
Przedsiębiorstwo

dochodowe sejmu.
Naczelna organizacja polskiego przemysłu hotelowego złożyła izbie przemysłowo - handlowej, oraz min.
przemysłu i handlu i innym władzom memorjał, zwra-

cając uwagę na szkodliwą konkurencję ze strony hotelu sejmowego w Warszawie.
Naczelna organizacja uważałaby istnienie tego
hotelu i pewne przywileje, jakie on posiada, za uzasadnione, gdyby miał on służyć dla posłów i senatorów. Ponieważ jednakże hotel sejmowy przyjmuje
również osoby prywatne, a nawet prowadzi akcję
propagandową dla ściągnięcia klienteli prywatnej,
przywileje te wydają się nieuzasadnione.
Ponieważ hotel ten nie płaci podatków, przeto
pobiera niższe ceny i dlatego jest groźnym rywalem
dla innych hoteli, obciążonych podatkami.

Kto za to odpowiada?
W sądzie okręgowym znajdzie się w czerwcu proces o zniesławienie na tle sporu o motoryzację kraju.
W jednym z tygodników ukazał się artykuł, atakujący w sposób niezwykle ostry Państwowe Zakłady
Inżynieryjne i „Polski Fiat". W artykule między innemi znalazł się ustęp treści następującej: „Mielibyśmy może wówczas dobre drogi, tanie wozy, bogaty przemysł samochodowy, nie bylibyśmy nędza
rzami, którzy kroczą już nie na szarym końcu Europy,
ale całego świata, tylko dlatego, że ktoś tam, gdzieś,
ileś ... ".
W zwrocie tym, dopatrzyły się P. Z. Inż. cech zniesławienia przez zarzucenie funkcjonarjuszom pobierania łapówek. M. S. Wojsk., jako władza przełożona
P. Z. Inż., poleciła wystąpić do władz prokuratorskich
o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej autora
artykułu.
Oskarżeni zamierzają dowieść

na rozprawie, że
za stan motoryzacji kraju odpowiedzialne są Pań
stwowe Zakłady Inżynierji.

.,„„„„„„„„„„...„„...„„....„„„„„„„„„„„„„...
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Wymiary i
odatkiPrawo
111111111111111111111111111111111111

odwołania

zastrzega, że
z list przedstawionych wła
dzom skarbowym przez instytucje samorządu gospodarczego i zawodowego", czyli, że ważne są tylko
opinje biegłych z list izb przemysłowo-handlowych,
izb lekarskich, adwokackich, rzemieślniczych i innych zawodów.
Zeznania, opinje i wyjaśnienia świadków i biegłych muszą być składane na piśmie i ujęte protokularnie i na podstawie w ten sposób zebranego materjału
faktycznego władza wymiarowa ustala podstawy wymiaru (§§ 4 i 5 art. 76 ordynacji podatkowej).
Uzyskanie szczegółowych podstaw wymiaru przed
wdrożeniem postępowania odwoławczego jest nader
ważne dla płatników.
Obowiązek udzielania podstaw wymiaru płatni
kom nakłada na władze art. 108 ordynacji podatkowej.
Na piśmienne żądanie płatnika władze skarbowe
są obowiązane udzielić mu na piśmie w ciągu 7 dni
od dnia wniesienia podania uzasadnień wymiaru
(§ 2 art. 108 ordynacji podatkowej).
Ponieważ ewentualne odwołanie ma obalać krzywdzący płatnika wymiar i kruszyć jego podstawy, niedoręczenie podstaw wymiaru przez urząd płatnikowi,
uniemożliwia złożenie odwołania; przewiduje to § 3
art: 108 ordynacji podatkowej, który odracza termin
odwoławczy do dni.a doręczenia uzasadnienia wymiaru na wniesione .podanie o wydanie go.
§ 3 art. 76 ordynacji podatkowej

„biegłych powołuje się
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Odwołanie musi zarzucać nieprawidłowość orzeczenia władz wymiarowych i żądać jego zmiany ze
wskazaniem względu (formalnego lub też merytorycznego), wyraźne wymaganie takie stawia punkt b)
art. 112 ordynacji podatkowej.
Odwołanie musi wskazać konkretne zarzuty przeciwko ustaleniom władzy wymiarowej (punkt c)
art. 112 ordynacji podatkowej).
Twierdzenia przytoczone w odwołaniu muszą być
poparte przez wskazanie środków dowodowych, dających możność stwierdzenia prawdziwości tych
twierdzeń (punkt d) art. 112 ordynacji podatkowej).
Sposób poparcia twierdzeń przytoczonych w odwołaniu przewiduje § 1 art. 114 ordynacji podatkowej,
a m.: powoływanie świadków i biegłych (biegli z list
samorządów gospodarczych i zawodowych, zgodnie
z art. 76 § 3 ordynacji podatkowej), oraz księgi handlowe, zapiski, notatki, dokumenty, korespondencje
i t. p.
J. Fail.

.Badania

ksiąg

handlowych

Wobec zbliżającego się okresu badania ksiąg handlowych za ubiegły rok 1935-ty, należy pamiętać
o tern, że:
O ile rewident nie zostawia odpisu protokułu
tuż po jego sporządzeniu, to należy zażądać takiego
odpisu w tGrminie 7 dni, i władze obowiązane są
do wydawania go (§ 3 art. 92 Ord. Pod.).
Do złożenia oświadczeń do protokułu płatnik
ma prawo albo natychmiast, albo też w ciągu 14

dni po spisaniu protokułu (§ 2 art. 92 Ord. Pod.).
Nawet w postępowaniu wymiarowem w wypadkach spornych pomiędzy płatnikami a władzą wymiarową, przysługuje płatnikom prawo powołania
biegłych z list, przedstawionych władzom skarbowym przez instytucje samorządu gospodarczego
(§ 3 art. 76 Ord. Pod.) na przedmiot sporny (poczęści uwagi dokonane w protokule).

nego, t. j. obliczenia od klifenta, winien wystarcźyĆ
fakt sksięgowania bonifikacji na zasadzie wewnętrznego dowodu, dokonanego dla księgowego.
Wszak nikt nie zechce dobrowolnie spisać z konta
swego klijenta bonifikacji,- która mu nie została
udzielona! Dlatego też o ile się uznaje całokształt
ksiąg za rzetelny, a tern samem i dane konto, to nie
można nie uznawać takiej bonifikacji, dla której
akurat brak dowodu zewnętrznego. Niestety, na
tern tle powstają wciąż jeszcze spory, a byłoby
pożądane uniknięcie ich przez liberalniejsze traktowanie przy klasyfikowaniu dowodów i czynieniu
wzmianek w protokułach przez rewidentów skar•
bowych.
Badanie ksiąg
winno być dokonane w takim zakresie, aby nie
zmuszało do wielokrotnego powtarzania rewizji
i prowadzone w ten sposób by nie hamowało toku
pracy przedsiębiorstwa (p. 3 § 5 rozp. min. skarbu
z dn. 13 kwietnia 1932 r. Dz.U.RP. Nr. 41 poz. 412).
Powstają częstokroć domniemania, że lustracja
Otóż
przedsiębiorstwa nie jest rewizją ksiąg.
lustracja przedsiębiorstwa nie wyklucza rewizji
ksiąg, albowiem § 3 art. 81 ord. pod. brzmi:
„Płatnicy są obowiązani okazywać organom
lustrującym księgi handlowe, tudzież wszelkie inne
zapiski, posiadające znaczenie dla wymiaru podatku".
Zatem jeszcze jedna rewizja ksiąg!

Zapisy do ksiąg
winny być udowodnione. Za dowód księgowania
uważa się wszelką korespondencję, rachunki, umowy, wyciągi, listy przewozowe i t. p. dokumenty
oryginalne lub w odpisach. Operacje gotówkowe,
związane z kupnem lub sprzedażą towarów, oraz
wszelkie czynności i obroty wewnętrzne mogą być
udowodnione dokumentami, sporządzonemi w
przedsiębiorstwie (asygnacje kasowe, kwity skła
dowe, wykazy, listy płac, i t.p.), zaopatrzonemi
w datę, treść wyjaśniającą i podpisy osób, sporzą
dzających dokument (p. 4 § 2 rozp. ministra skarbu z dn. 13 kwietnia 1932 Dz.U.RP. Nr. .41 poz.
412).
P. 4 § 2 rozp. min. skarbu w dalszym ustępie
brzmi, że „w sprawach nieunormowanych w niniejszym paragrafie obowiązują zasady księgowości
i zwyczaje handlowe". Jestto ważne dla unormowania zasadniczego ważności dowodów wewnętrz
nych dla udzielonych rabatów i bonifikacji. W wypadkach niemożności uzyskania dowodu zewnętrz-

J. Fail.

Opodatkowanie ekspedytorów
ekspedytor nie potrzebowałby udowadniać wysokości
poniesionych za wysyłającego kosztów w odniesieniu
do każdej poszczególnej przesyłki, lecz w stosunku do
wszystkich przesyłek łącznie. - W celu umożliwie·
nia należytej kontroli i jej uproszczenia należałoby
przewidzieć wobec ekspedytorów obowiązek zaprowadzenia takiej księgowości, by na rachunku ekspedycji z jednej strony figurowały wszelkie wpływy
z tranzakcji przewozowych zbiorowych, z drugiej zaś
strony koszty przechodnie, podlegające potrąceniu,
księgowane tak, by łączność wydatków tych z przyjętymi do przewozu przesyłkami po stronie _wpływów
jasno wynikała. Niezależnie od konta ekspedycji
przesyłek zbiorowych przedsiębiorstwa ekspedycyjne
powinny prowadzić konta przesyłek specyfikowanych, przeznaczone dla zwykłych tranzakcyj ekspedytorskich, dających możność udowodnienia umownej wysokości prowizji i kosztów przechodnich, oraz
konto ekspedycji ryczałtowej, nie zbiorowej, gdzie
księgowane byłyby tranzakcje niedające podstawy dO'
potrącania kwot przechodnich.
Powyższe ustalenia nie dotyczyłyby wypadków,
gdy przedsiębiorstwo ekspedycyjne, zgodnie z art.
605 i 613 K.H., wykon':lje przewóz na własny rachunek, bądź własnym środkiem przewozowym. Dotyczyłoby to zastrzeżenie również wypadków, gdy ekspedytor podejmuje się przewozu na własny rachunek,
choć w rzeczywistości dokonał przewozu kto inny
z jego ramienia.
Projekt II.
Centralny Związek jest zdania, 1z nie mn'.ejszem
rozwiązaniem powyższego problemu byłoby obniże
nie stawki podatku art. 7-ego ustawy o państwowym
podatku przemysłowym, przewidzianym w wysokości

Jak już donosiliśmy, powołane zostało do życia
centralne zrzeszenie ekspedytorów kolejowych, na
czele którego stanął w charakterze prezesa p. J. Rudomin.
Dążąc do unormowania sprawy opodatkowania
ekspedytorów - zrzeszenie wystąpiło do min. skarbu
z obszernym memorjałem, w którym przedstawiło
dwa projekty w tej mierze:
Projekt I.
Centralny Związek jest zdania, że Władze Wymiarowe winny otrzymać z Ministerstwa Skarbu wyjaśnienie, ustalające pojęcie kosztów przechodnich,
wydatkowanych przez ekspedytora na rachunek wysyłającego. Będą to koszty:
frachtu, konosamentu, przewozu ciężarówkami zarobkowemi, i inne zależności kolei, ciężarówek zarobkowych, żeglugi portowe,
koszty opakowania,
zwózki, odwózR.i,
ładowania, przeładowania, wyładowania,
składowania w okresie przewozu,

ubezpieczenia transportu
cła

innych ekspedytorów, uczestniczących przy wykonaniu przewozu.
Oczywiście wszystkie powyższe pozycje wydatków
za wysyłającego musiałyby być uwzględniane tylko
w rzeczywistej wysokości i odpowiednio udowodniane rachunkami. Sumy te podlegałyby potrąceniu
z podstaw opodatkowania obrotu tylko w wypadku
ekspedycji, unormowanej w art. 598 K.H.
W wypadku dokonywania przez ekspedytora
czynności zbierania ładunków (art. 607 K.H.) koszty
powyższe ulegałyby również potrąceniu, przyczem
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21/ 2 O/o. Jeżeli się zważy, że przeciętnie przy stawce
ryczałtowej na sam tylko przewóz przypada średnio
2/3, a na pokrycie ·innych wydatków, związanych
z przewozem plus prowizja 1/3, zaś przy transportach
odległych (zagranicznych ) koszty przewozu obarczają
do ~/5 stawki - to dojść musimy do przekonania, iż
obmżona stawka podatku winna sięgać do 1/3 dotychczasowej. - Wprawdzie obniżka ta nieuwzględniłaby
potrącalnych kosztów innych, poza przewożnem,
jednakże branża ekspedycyjna przy takiem załatwia
niu sprawy miałaby ekwiwalent w zwolnieniu od obowiązku prowadzenia dość skomplikowan ej księgo
Oczywiście, powyższa zaprojektowa na obwości.
niżona stawka podatku dotyczyłaby obrotów peł
nych, nieprzewidujących już potrąceń kosztów przechodnich.
Powyższa zasada mogłaby być zrealizowa~a bądź
w drodze odpowiedniej nowelizacji art. 7-go ustawy
o państwowym podatku przemysłowym, bądź też na
drodze zastosowania w praktyce postanowień art. 32
i 90 ordynacji podatkowej przez poruczenie Władzom
Wymiarowym i pełnym składom Komisyj Odwoław
czych opracowanie corocznych norm szacunkowych
dla przypadającego od przedsiębiorstw ekspedycyjnych podatku przemysłowego od obrotu.
W tym ostatnim przypadku ustalenie właściwej
proporcji wydatków przechodnich i sumy wynagrodzenia ekspedytora w skali procentowej do jego ogólnego przychodu, przy zapewnionej ustawowo współ
pracy Samorządów Gospodarczyc h - nie nastręcza

łoby żadnych trudności.
Rozwiązanie powyższe korzystne byłoby również
dla Skarbu Państwa ze względu na uzyskane stąd
wyższe od dotychczasow ych kwoty podatkowe i odpadnięcie żmudnej kontroli dotychczasow ej.

W

sposób powyższy skorygowane stanowisko
do

branży Centralny Związek podało jednocześnie
wiadomości Samorządu Gospodarczeg o.

PODATEK DOCHOD OWY
Koszty prywatnego dyskonta.
(Wyrok NTA z 22. X. 1935 r. L. rej. 2674/32 i 2772/33)
Niepodanie nazwisk prywatnych dyskonterów
przez kupca, prowadzącego prawidłowe księgi handlowe, nie uzasadnia samo przez się wliczenia kosztów dyskonta do dochodu podatkowego.
Strata wskutek kradzieży.
(Wyrok NTA z dn. 18 kwietnia 1934 r. L. rej. 9987 /30)
Strata wskutek kradzieży, jako dotykająca wyłącznie substancji źródła dochodu, nie ulega potrą
ceniu.
Księgowanie zakupów w miarę dokonywania wypłat
za nabyty towar.
(Wyrok NTA z dnia 13 marca 1935 r. L. rej. 11488/32)
Księgowanie zakupów towaru nie z chwilą otrzymywania faktur, lecz w miarę dokonywania wypłat
za nabyty towar, uzasadnia uznanie ksiąg handlowych
za wadliwe i całkowicje pominięcie ich jako środka
dowodowego.
Bonifikata strat, wynikłych w poprzednich okresach
wymiarowych .
(Wyrok NTA z dn. 29 kwietnia 1935 r. L. rej. 4881 /32)
Bonifikata strat, wynikłych w poprzednich okresach wymiarowych u osoby, podlegającej opodatkowaniu na zasadzie art. 21 ustawy o podatku dochodowym poz. 411/25 Dz. Ust. wskutek waloryzacji zobowiązań, zaciągniętych w walucie stałej, winna być

uwzględniona , przy ustaianiu zysku bilansowego

okresu, w którym

została

PODATEK

tego

uzyskana.

PRZEMYSŁOWY.

handlowych, uzyskany ze
dokonaniu czynności przygotowawczyc h w obcych przedsiębiorstwach przestawka podatku.
mysłowych (Wyrok NTA z dnia 12 marca 1936 r. L. rej . 120/34)
Obroty przedsiębiorstw handlowych, uzyskane ze
sprzedaży towarów, po dokonaniu co do nich czynności przygotowawc zych, także w obcych przedsię
biorstwach przemysłowych, korzystają z ulgowych
stawek podatkowych, o których mowa w zdaniu
pierwszem § 3 art. 7 ustawy o podatku przemysło
wym (poz. 110/32 Dz. Ustaw).
Zaległości w księgowaniu.
(Wyrok NTA z dnia 21 października 1935 r. L. rej.
9708/33)
Stwierdzenie zaległości w księgowaniu uzasadnia
uznanie ksiąg handlowych za nieprawidłowe; okoliczność, że zaległości zostały następnie usunięte, nie
daje podatnikowi prawa domagania się uznania tych
samych ksiąg za prawidłowe.
Niezamknięcie niektórych kont.
(Wyrok NT A z dnia 2 października 1935 r. L. rej.
6569/33)
Jeżeli płatnik w odwołaniu w obronie prawidło
wości ksiąg handlowych powołał się na niemożność
zamknięcia końcowych miesięcy, aż do chwili uzgodnienia kont z dostawcami, bankami i odbiorcami, to
władza odwoławcza obowiązana jest z zarzutem tym,
jako istotnym, rozprawić się.
Niezaksięgowanie niektórych faktur w roku
podatkowym.
(Wyrok NTA z dnia 21 maja 1935 r . L. rej. 6344/33)
Niezaksięgowanie niektórych faktur w roku podatkowym uzasadnia uznanie ksiąg handlowych za
nieprawidłowe, chociażby nastąpiło z powodu żąda
nia opustu z ceny fakturowanej.
Co to jest partja towaru 7
(Wyrok Izby Karnej (s. 3) SN z 4. X. 1935 r . 3 K.
1057/35)
Partja towaru jest pojęciem faktycznem, zależnem
od rodzaju towaru.
Sprzedaż aparatów radjowych i ich części.
(Wyrok Izby Karnej (s. 3) SN z 17. XII. 1935 r . 3 K.
1498/35)
Sprzedaż aparatów radjowych i części do nich, podobnie jak sprzedaż aparatów fotograficznyc h, przyborów optycznych itd., wymaga nabycia świadectwa
przemysłowego II kat. handl.
Uczniowie w przedsiębiorstwie handlowem.
(Wyrok Izby Karnej (s. 3) SN z 10 lutego 1936 3 K.
1960/35)
Uczeń przemysłowy, trzymany w danem przedsię
biorstwie na podstawie pisemnej umowy, nie jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o podatku przemysłowym i nie wlicza się go do ogólnej ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwie robotników.
Obrót przedsiębiorstw
sprzedaży towarów po

świadectwa przemysłowe komiwojażerów.

(Wyrok Izby Karnej (s. 3) SN z 13 stycznia 1936 r.
3 K. 1603/35)
Osobiste zajęcie przemysłowe, polegające na podróżowaniu z miejsca na miejsce i zbieraniu zamówień
dla przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego
na podstawie próbek, wzorów itd., stwarza obowiązek
nabycia świadectwa przemysłowego IV kat.
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Zryczałtowanie podatku przeod obrotu dla drobnych przedsię·
biorstw na lata 1936 i 1937.

A. QRAJEWSKl:
mysłowego

Książnica-F\tlas. Lwów-Warszawa. Str. 32. Zł. 1.Redagowana przez izbę przemysłowo-handlową
w Warszawie „Bibljoteł\a Kupca Detalisty" wydała
pierwszą broszurę z działu zagadnień prawno-podatkowych p. t. „Zryczałtowanie podatku przemysłowego
od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw na lata 1936
i 1937" -w opracowaniu p. A. Grajewsł\iego.
Jał\ wiadomo, w ciągu ostatnich kilł\u lat więł\
szość drobnych przedsiębiorstw opłacała tak zwany
„ryczałt", ł\tóry zastępował coroczny wymiar podatku
W b. r. rozporządzenie
przemysłowego od obrotu.
ministra skarbu ustaliło nowy sposób określania po·WYŻszego ryczałtu dla drobnych przedsiębiorstw na
lata 1936 i 1937.
W związku z tern, praca p. A. Grajewskiego jest
nader aktualnym informatorem dla drobnych kupców,
którym urz<(dY sł\arbowe wymierzają „podatek zryczałtowany".

Zapoczątkowane omawianą broszurą -wydawnictwo
„Bibljoteki Kupca Detalisty" obejmie w na5tępnych
broszurach podstawowe zagadnienia z zał\resu żywo
obchodzących drobne kupiectwo spraw organizacji
i techniki handlu stanowiąc jeden ze sposobów szerzenia wiedzy zawodowej wśród szerokich rzesz
detalicznego kupiectwa.

Po co to?
Władze skarbowe kwestjonują czeki, na których
znajdują się dwa żyra . W takich wypadkach pobierana jest opłata stemplowa z 25-krotną podwyżką.
Urząd opłat stemplowych stoi tu na stanowisku, że
czek był prodatowany.
Oczywista, jest to pogląd zupełnie błędny, ponieważ żyra bynajmniej nato nie wskazują. W rezultacie władze skarbowe mają ciągle do czynienia z olbrzymią ilością rekursów, które składają Bogu ducha
winni płatnicy. Ostatecznie sumy ściągane przez
władze skarbowe są na skutek rekursów obniżane
i w rezultacie wszystko sprowadza się do kwot stosunkowo niewielkich.
W wielu wypadkach władze dobrowolnie układają
się z płatnikiem, nie przypuszczając najwidoczniej,
iż mają dostatecznie mocną podstawę dla tego rodzaju

Kalendarzyk podatkowy n.a czerw1ee
W czerwcu płatne są następujące podatki:
lJ do dnia 5-go czerwca płatny jest podatek od energji
elektrycznej, pobrany przez sprzedawcę energji elektrycznej
w czasie od 16-go do 31-go maja.
2) do dnia 20-go czerwca płatny jest ten sam podatek,
pobrany przez sprzedawcę energii elektrycznej w ciągu pierwszych
15 dni czerwca.
3) do dnia 7-go czerwca - podatek dochodowy od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę,
wypłaconych przez służbodawcę w maju br. W tym samym
terminie płatny jest podatek specjalny od uposażeń, wpłacanych
z funduszów publicznych.
4) do dnia 15 go czerwca - pierwsza zaliczka kwartalna
na poczet podatku przemysłowego od obrotu za 193ó rok.
5) do dnia 30 go czerwca - nadzwyczajna danina ma·
jątkowa za rok 1936 w drugiej grupie kontyngentowej.
do dnia 30-go czerwca - pierwsza rata podatku od
nieruchomości za rok 1936.
Ponadto płatne są w czerwcu zaległości odroczone lub
·
rozłożone na raty z terminem płatności w tym miesiącu oraz
podatki. na które płatnicy otrzymali nakazy płatnicze z terminem płatności również w tym miesiącu.

n

Przydział

dewiz dla importerów

Niniejszem komunikujemy na podstawie informacyj uzyskanych z Komisji Dewizowej za pośred
n ictwem Izby Przemysłowo-Handlowej, że dewizy na
import są przydzielane tylko po okazaniu przez importera poza innemi dokumentami kwitu celnego,
względnie zobowiązania do złożenia kwitu celnego
przed upływem 6-ciu tygodni; termin sześciotygod
niowy do złożenia kwitu celnego może być w przyszłości skrócony.
Jednocześnie komunikujemy, że jeśli import był
dokonany przed 27. IV. r. b., a zapłata ma nastąpić
obecnie, importer, starający się o przydział dewiz,
winien udowodnić korespondencją, warunkami umowy i t.d., że towar był zakupiony na kredyt i ewentualnie księgami, że należność nie była zapłacona
przed wprowadzeniem ograniczeń dewizowych.

postępowania.

Chodzi raczej o rzecz inną, o to, że przedsiębior
stwa mają niepotrzebne zawracanie głowy i stratę
czasu, który mogłyby wykorzystać w sposób bardziej
Skarb państwa ma z tego niewielkie
pożyteczny.
korzyści, budząc jedynie niezadowolenie płatników.
Opłaty

w miesiącach wiosennych i letnich

komorników

Ministerstwo sprawiedliwości w związku z ogło·
szeniem nowej taksy dla komorników wydało zarzą·
dzenia, które ma na celu obniżenie kosztów i przy·
spieszenie postępowania egzekucyjnego.
Celem oszczędzenia kosztów wierzycielom, którzy wszczynają egzekucję, nie wiedząc o tem, że
była ona prowadzona w ciągu ostatnich tygodni przez
innych wierzycieli bezskutecznie, a to spowodu braku
majątku u dłużnika, komornicy obowiązani będą po·
wiadamiać o tem zgłaszających wnioski egzekucyjne.
Komornicy obowiązani będą również donosić wierzy.
cielom o niedojściu do skutku dwóch zrzędu licy·
tacyj, a to dla umożliwienia im złożenia wnioski,
. o przejęcie ruchomości na własność.
W wypadku dokonywania zajęcia w kilku miej·
scach z uwagi na znajdujące się w nich ruchomości
dłużnika w sklepie i w mieszkaniu, komornikom
wolno będzie pobierać tylko jedną opłatę stosownie
do wartości egzekwowanego mienia.

uzyskasz

instalując

w mieszkaniu gaz w ,

kuchni i łazience. • Instalacje
i aparaty na dogodne spłaty
miesięczne. • Przyłączenie gazomierzy do sieci bezpłatnie.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Telefonuj zaraz do

Gazowni Miejskiej

pod

Nr. 195-85

lub do

Sklepu Gazowni ul. Piotrkowska 40
pod Nr. 121-08
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Doroczne walne zebranie

czlonków Stowarzyszenia Kupców m. łodzi

. Doroczne walne zebranie członków Stowarzyszema Kupców m. Łodzi zagaił prezes Stowarzyszenia,
p. J. Lewsztajn, który przed przystąpieniem do wła
ściwego porządku obrad uczcił pamięć zmarłych w roku ubiegłym członków Stowarzyszenia, a następnie
dłuższe przemówienie poświęcił pamięci b.p. Nauma
Sokołowa, oraz b.p. Wacława Wiślickiego.
Przewodniczącym walnego zgromadzenia obrany
został p. Stanisław Glass, który skolei powołał na
assesorów pp. Henryka Fatersona, Artura Krauzego,
inż. Wiktora Lichtensteina i Mieczysława Zarzyc~
kiego, oraz na sekretarza mgr. D. Rzepkowicza.
Po odczytaniu protokułu ostatniego walnego zgromadzenia, który przyjęty został do zatwierdzającej
wiadomości, prezes Lewsztajn w dłuższem przemówieniu złożył sprawozdanie zarządu.
Przemówienie prez. J. Lewsztajna.
Rok ubiegły był najcięższym od czasu powstania
Niepodległej Polski: legł bowiem na nim cień śmierci
Największego Polaka, Twórcy Niepodległości i Budowniczego Państwa Polskiego, ś.p. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, którego wielkie Serce teraz dopiero
spoczęło u stóp Matki. Boleśnie odczuliśmy tę stratę,
która zaciążyła na całym życiu Polski. Przywykliśmy
bowiem do myśli, że naszymi losami kieruje Ten, którego życie historją Polski nazwać można i czuliśmy
się bezpieczni pod Jego opiekuńczemi skrzydłami.
I naraz staliśmy się bezradni. Od bezmiaru pesymizmu ratowało nas przeświadczenie, że ideologja
Jego będzie w całej rozciągłości drogowskazem dla
dalszej rozbudowy kraju, rozbudowy, związanej silnemi węzłami gospodarczemi w splocie zjawisk powojennej Europy.
Okres, jaki obecnie przeżywamy, wysuwa też na
czoło najaktualniejszych zagadnień problem programu
gospodarczego, który stworzyłby podstawę dla aktywizacji życia gospodarczego i zrodził atmosferę optymizmu, skupiającą wszystkie wysiłki społeczeństwa
na odcinku budowy lepszego jutra.
Nowy rząd zajął też odrazu stanowisko wybitnie
gospodarcze. Plan działalności rządu poszedł odrazu
w kierunku stabilizowania życia gospodarczego przez
zrównoważenie i utrzymanie równowagi budżetu, stabilizację waluty, tworzenie inwestycyj w celu zwalczenia zmory bezrobocia i pobudzenia prywatnej inicjatywy.
Do tej walki z przeciwieństwami, które stanęły
na drodze do uzdrowienia schorzałego i słabowitego
życia gospodarczego, wezwał rząd całe społeczeń
stwo. Powołana została do życia międzyministerjal
na komisja, która nawiązała kontakt z samorządami
gospodarczemi, powstał sejm gospodarczy w postaci
narady gospodarczej, podczas której kierownicy
wszystkich dziedzin naszej gospodarki miały możność
przedyskutowania i wysunięcia swych bolączek,
które dały asump do dalszej pracy rządu. Przez tą
ścisłą współpracę rząd chciał obudzić zaufanie najszerszych mas, a kupiectwo nasze nie pragnie niczego
więcej, jak, aby mu zaszczep.ić to zaufanie i przeświadczenie, że może spokojnie pracować i na dłuż
szą metę opracowywać plany, kapitalizować i inwestować.

Zadania rządu, powodowane chęcią znalezienia
wspólnego języka ze społeczeństwem, wymagały ży
ciowego ujęcia i rostrzygnięcia, oraz liberalnego trak-

towania zagadnień. W tych zamierzeniach rządowych
braliśmy udział tym żywszy, że dziesięcioletnia działalność nasza wysunęła nas na czoło organizacyj kupi~ckich naszego okręgu.
Uroczystość dziesięcioletniego jubileuszu naszego
stowarzyszenia odbyła się w skromnym, aczkolwiek
podniosłym nastroju wyłącznie w gronie naszych
członków. Całokształt prac, związanych z naszą organizacją, przedstawiliśmy obszernie w jubileuszowym numerze „Głosu Kupiectwa" w artykule „Po
dziesięciu latach". Obecnie chciałbym tylko pokrótce
przeprowadzić analizę bilansu naszego istnienia.
Organizacja nasza stworzona została dla nas kupców, stojących czynnie przy swoich warsztatach pracy w obronie zawodowych interesów handlu. Staraliśmy się podnieść umysłowość i etykę kupiectwa,
przygotować narybek młodego pokolenia i stale
i wytrwale dążyliśmy do „uszlachetnienia" zawodu
kupieckiego, walcząc o uznanie dla niego, jako elementu twórczego, narówni z produkcyjnemi dziedzinami przemysłu, rękodzieła i rolnictwa. Przygotowując kupiectwo do odpowiedzialnej pracy, odbyliśmy szmat drogi i pracy organizacyjnej: stworzyliśmy bibljotekę im. b.p. -d-ra Józefa Saksa, urządza
liśmy akademje, odczyty i wieczory dyskusyjne, zaszczepialiśmy wśród stowarzyszonych poczucie solidarności przez powołanie do życia Kasy Wzajemnej
Pomocy na wypadek śmierci, Kasę Pożyczkową, Kasę
Sierocą im. b.p. adwokata J. Szwajcera, fundusz budowy własnego gmachu. Stypendja nasze ułatwiały
młodemu pokoleniu zapoznanie się z najnowszemi
zdobyczami naukowemi i technicznemi Europy Zachodniej. Braliśmy w opiekę kupiectwo przed zakusami niesumiennych odbiorców przez Wydział
Ochrony Kredytu, udzielaliśmy zrzeszonym obrony
prawnej, reprezentowaliśmy interesy kupiectwa na
terenie samorządu gospodarczego, desygnowaliśmy
biegłych do różnych komisyj odwoławczych, sędziów
handlowych, oraz członków komisji szacunkowej.
Stworzyliśmy własny organ „Głos Kupiectwa" dla
obrony spraw handlu.
Ta ciężka i odpowiedzialna praca mogła być opanowana i wykonana tylko przez intensywną działal
ność dotychczasowych zarządów, którym dzielnie sekundowali i współpracownicy sekretarjatu, oraz stojących za zarządami członków stowarzyszenią, którzy
rozumieli potrzebę stworzenia, a później służenia powołanej do życia organizacji. Od zarządu wymaga liśmy wytężonej pracy w imię dobra organizacji, od
stowarzyszonych zaś żądaliśmy pełnego zrozumienia
i poparcia naszych poczynań. Korzystam więc z okazji, aby z tego miejsca zwrócić się do starych towarzyszy, jak również i do tych Panów, którzy po raz
pierwszy są obecni na naszem walnem zgromadzeniu,
gdyż dopiero w roku sprawozdawczym szukali u nas
opieki i obrony, oraz do nieobecnych tu członków
naszego stowarzyszenia z apelem, by zrozumieć
chcieli, że ostoją stowarzyszenia jest pełne zrozumienie dla warsztatów pracy nie z pobudek egoistycznych i dla celów samolubnych, i nie dla szukania •
zaszczytów, lecz ciężka, twarda i odpowiedzialna
praca dla dobra ogółu. Tylko ścisła współpraca
wszystkich stowarzyszonych i karne podporządko
wanie się ogółowi da nam możność tworzenia. Nie
wolno nam tego pierwszego etapu naszego dziesięcio-
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letniego istnienia uważać za ukoronowanie pracy.
Coraz to nowe zadania stają bowiem przed nami, coraz to nowe zapory piętrzą się na naszej drodze i mu·
simy bronić nietylko raz zdobytego prestiżu i umocnienia zdobytej pozycji, lecz czynnie współpracować
nad dalszym podniesieniem stanu kupieckiego, , aby
wreszcie około handlu powstała atmosfera, w której
handel ten mógłby się z korzyścią dla kraju rozwijać
i tworzyć nowe wartości. Jest em głęboko przekonany i niezłomnie wierzę, że organizacja nasza tę
ostoję wśród siowarzyszonych mieć może i w przyszłości też mieć będzie.
Przechodząc od tych

ogólnych uwag do ściślej
szego zreferowania okresu sprawozdawczego, zauważyć muszę, że rok ubiegły cechowała naogół
dalsza poprawa na rynku. Poprawa ta unaoczniła się
w pierwszym rzędzie tym, że nasilenie kryzysu minęło, mimo, iż kryzys jeszcze trwa. W pewnej części
handlu, a mianowicie we włókiennictwie, poprawa ta
nie była jednakże jednolitą. Zmuszony jestem zatem
podnieść głos ostrzegawczy przeciw nadmiernemu
rozbudowaniu kredytowania towarów. Kredyty te
są - moim zdaniem zarówno za duże same w sobie, jak i za długie. Hurtowy handel przestał już zarabiać. Walka idzie nie o zdrowo kalkulowany zarobek, lecz tylko o obrót, i ta właśnie walka daje mi
powody do niepokoju. Jest rzeczą oczywistą, że
zniesienie zbyt dużych i zbyt długich kredytów nie
może być przeprowadzone rygorystycznie.
Sprawę
należy traktować po kupiecku, z ołówkiem w ręku,
i działać stopniowo. Musimy sobie zdać sprawę, że
reglamentacja towarów i związane z nią przepisy
dewizowe ograniczą poniekąd naszą działalność.
W al uta nasza jest jednakże stała, budżet państwa
oszczędnościowy, a bilans handlowy czynny.
Musimy więc tylko dostosować się do istniejących warunków, podyktowanych szczerą troską o losy Pań
stwa, odpowiednio nastawić naszą działalność lr·1piecką i doprowadzić do uzdrowienia handlu. Wiem,
że doświadczenie kupieckie ostatnich dziesięciu lat
wyeliminowało ze zdrowego odłamu kupiectwa . elementy spekulacyjne, i że obecne tranzakcie nie są
traktowane pod kątem chwilowego, spekulacyjnego
zysku. W dalszym ciągu kroczyć winniśmy po tej
drodze zdrowych obrotów, kalkulując rzeczowo, aby
nie załamała się wypłacalność kupiectwa prowincjonalnego i aby fala ta nie podcięła podstawy handlu
hurtowego . Oddzielną kwestją, wielką bolączką
i organizacyjnem niedociągnięciem jest sprawa zwrotów towarów. Sprawie tej organizacja nasza poświę
ciła dużo uwagi, a w związku z nowym stanem rzeczy
należy sprawę tę w jaknajkrótszym czasie uporząd
kować.

Poprawa sytuacji w handlu, o której wspominanie zdołała przeniknąć głębiej, gdyż nie okieł
znana konkurencja nie dopuściła do zupełnego wyrównania cen. Nieodpowiednio nastawiona, krótkowzroczna polityka sprzedaży deprecjonowała z jednej
strony ceny, z drugiej - pogarszała warunki sprzedaży. Niezdrowa konkurencja powstała również i na
tle uprzywilejowania rolnictwa na niekorzyść ludności miejskiej, oraz na tle zmniejszonych zarobków
pewnych grup konsumentów przez obniżkę poborów
urzędników państwowych i samorządowych.
Reglamentacja importu, pozostawienie w dotychczasowej wysokości obciążeń skarbowych i świad
czeń socjalnych również nie mogła korzystnie wpły
nąć na poprawę sytuacji.
łem,

Rozumiemy Wszyscy, że de'ficyt budżetu państwo
wego doprowadzić musi do zjawisk niepożądanych,
i czynimy wszystko w imię utrzymania równowagi
budżetu państwa.
Niemniej jednakże musimy podkreślić, że deficyt prywatnej gospodarki zagraża
w niemniejszym stopniu całokształtowi życia gospodarczego, od którego zależne są losy Państwa. Dekretami, rozporządzeniami i innemi pociągnięciami
możemy zrównoważyć budżet państwowy. Prywatna
gospodarka nie daje się temi .sposobami uzdrowić
i szukać musimy dróg i sposobów do uregulowania,
bez zbędnych wstrząsów tego niepożądanego i przedewszystkiem groźnego zjawiska. Równowaga zja wisk gospodarczych - państwowych i prywatnych prowadzi bowiem do podniesienia produkcji, zmniejszenia bezrobocia, rozszerzenia handlu i podniesieni!l
dobrobytu kraju, kapitalizacji i majątku narodowego.
Nierentowność prywatnych przedsiębiorstw prowadzi
w prostej linji do zaniku przedsiębiorczości, anemji
inicjatywy, stwarza niezdrową psychozę bojaźni, nie
pozwala życiu gospodarczemu się rozwinąć i hamuje
rozpęd koła gospodarczego.
Wszelkie rzucane dotąd hasła: „frontem do szarego człowieka", „frontem do wsi", są jednostronne.
Zarówno miasto jak i wieś, szary człowiek jak i wielki
przedsiębiorca związani są jednym węzłem i stanowią
nierozerwalną całość. Nie można zatem doprowadzić
do stabilizacji warunków kosztem jednego ze stanów. Ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że handel
jest zbędnym pośrednictwem, że jest zbyt rozprzestrzeniony. Przekonanie to jest - naszem zdaniem nierealne i nieprawdziwe, a przedewszystkiem dla
handlu zgubne. Stwierdzam, że handel nie jest jeszcze
dostatecznie rozwinięty, natrafia na przeszkody i nie
posiada jeszcze zasadniczych elementów w znaczeniu
hurtowego handlu europejskiego. Powodów tego doszukać się możemy między innemi i w tern, że duża
część społeczeństwa, jak również i sfery miarodajne
gospodarcze nie zupełnie jeszcze sobie zdają sprawę
ze znaczenia, jakie handel w nowoczesnej strukturze
państwa posiadać winien.
Naszym najistotniejszym
zadaniem będzie zatem doprowadzenie tej walki
o ostateczne uznanie handlu do zwycięskiego końca,
i usunięcie tych zapór, które hamują jego rozpęd.
Zmniejszenie świadczeń socjalnych i obciążeń publicznych, równomierne ich rozłożenie na wszystkie warstwy społeczeństwa, unormowanie taryf kolejowych
i przystosowanie ich do wymogów życia, zwiększenie
eksportu przez prawidłową, drobnostkową kalkulację, podniesienie rentowności warsztatów pracy
przez oszczędność, zgodna i harmonijna współpraca
przemysłu, handlu, rękodzieła i rolnictwa, rozwój
i pielęgńowanie życia kulturalnego i zgodność dzia łania we wszystkich dziedzinach - oto zadania, które
stoją przed nami.
W ostatnim okresie roku sprawozdawczego nasze
życie gospodarcze dozna~o niepożądanych wstrząsów
przez fermenty i niepokoje, wywołane działalnością
nieodpowiedzialnych elementów, które mają na celu
zburzenie podstaw egzystencji i warsztatów pracy.
Jestem głęboko przekonany, że społeczeństwo,
względnie ta część, której dobro państwa leży na
sercu, jednomyślnie potępia i przeciwstawia się tego
rodzaju poczynaniom, które krzyżują wysiłek Rządu
i nasze dążenia w kierunku ustabilizowania warunków bytowania.
Antysemityzm gospodarczy nie jest lekarstwem
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na podniesienie rentowności pracy i ożywienia obrotów, oraz wzmocnienie osłabionego tętna życia gospodarczego. Podkreślić należy, że w Polsce jest dostatecznie miejsca dla rozwoju wszystkich dodatnich sił
naszego społeczeństwa na polu przemysłu i handlu,
rzemiosła i rolnictwa, oraz wyzwolonych zawodów,
bez względu na przynależność do tego czy innego
wyznania, do tej lub innej narodowości.
Dewizą kupiectwa winno być wzniosła myśl, tak
lapidarnie i wyraziście ujęta przez Marszałka Pił
sudskiego:
„Wskrzesić Polskę i tak ją postawić w sile i w mocy, w potędze i wielkiej kulturze musimy, aby się
mogła ostać w tych wielkich, być może przewrotach,
które ludzkość czekają. Na pracę tak ciężką kraj
koniecznie zdobyć się musi. W pracy tej potrzeba
umieć być ofiarnym."
Wzywam więc do mrówczej, twardej i odpowiedzialnej, lecz zwycięskiej pracy wszystkich członków
naszego stowarzyszenia, a po przez nich wszystkich
uczciwie myślących obywateli.
Rok sprawozdawczy był, pomimo ujawniających
się znamion poprawy dla kupiectwa niepomyślny.
Rentowność handlu uległa pogorszeniu. Akcja deflacyjna przyniosła pokaźne straty na składach. Restrykcje przywozowe w zakresie surowców prawie całko
wicie wyeliminowały udział kupiectwa w imporcię
tych surowców. W celu obrony interesów kupiectwa
na odcinku importu staraliśmy się o uzyskanie stałego
miejsca w Centralnej Komisji Przywozu, i starania te
uwieńczone zostały pomyślnym skutkiem: z ramienia
naszego zasiada obecnie w CKP dyrektor naszego
stowarzyszenia, co daje nam rękojmię, że interesy
nasze nie są pozostawione własnym losom. Wobec
powstania Komisji Dewizowej stowarzyszenie poświęci obecnie uwagę tym sprawom, związanym
z otrzymaniem i przydziałem dewiz i proszę zainteresowanych o informowanie nas o wszystkich przejawach, abyśmy mogli w porę poczynić odpowiednie
kroki.
Płynność rynku pieniężnego uległa w okresie
sprawozdawczym pewnemu pogorszeniu. Staraliśmy
się więc o uzyskanie odpowiednich kredytów dla
kupiectwa. W akcji tej pomocnym nam był Łódzki
Spółdzielczy Bank Dyskontowy (Piotrkowska 43),
w którym członkowie stowąrzyszenia posiadają
udziały. Możemy też członkom naszym zalecić, aby
w większej, niż dotychczas, mierze korzystali z usług
tej instytucji kredytowej i zapisywali się na udzia łowców Łódzkiego Spółdzielczego Banku Dyskontowego.
Zarząd stowarzyszenia otoczył specjalną opieką
sprawy podatkowe, tak aktualne dla handlu. Nasz
punkt widzenia wyłuszczaliśmy w licznych memorjałach, starając się uzgodnić postulaty skarbu na licznych konferencjach z miarodajnemi czynnikami. Pomocą w tych sprawach był zreorganizowany w roku
sprawozdawczym wydział prawny stowarzyszenia,
pod którego kierownictwem redagowane były nasze
memorjały.
·
W sprawozdaniu niniejszem poruszam i uwypuklam tylko niektóre dziedziny naszej działalności. ·
Szczegóły znajdą Panowie w rozesłąnem sprawozdaniu za rok 1935. Podkreślić chciałbym, że praca organizacyjna wewnętrzna doprowadziła do powołania
do życia kilku nowych i zreaktywowania starych
sekcyj, które wykazały ożywioną działalność i pogłę
bienia ich prac, na szerszej zaś arenie zcementowa -

liśmy ostatecznie Radę Naczelną Żydowskiego 'Kttpiectwa, w której - oczywiście - jesteśmy reprezentowani. Rada ma na celu skonsolidowanie i skoordynowanie wystąpień organizacyj kupieckich, i położyć kres dotychczasowemu rozbiciu na tym polu.
Obecnie staramy się o wzmocnienie wpływów tej
instytucji, gdyż nie możemy sobie pozwolić na rozproszkowanie sił kupiectwa.
Istnieje, niestety, obojętność dla spraw organizacyjnych. Dochodzą mnie też czasami głosy zwątpie
nia, na szczęście, pojedyńcze, które zapytują: co daje
mi stowarzyszenie?
Nie chciałbym więc pominąć okazji, by odpowiedzieć wątpiącym: „Nasza organizacja jest waszą
organizacją, stworzoną dla obrony wspólnych interesów. Nie miejsce tu na wyliczanie wszystkich
zdobyczy, które odnieśliśmy w obronie życia gospodarczego, tym bardziej, że częstokroć załatwialiśmy
sprawy i interwenjowaliśmy również w obronie prywatnych interesów naszych członków, przez co poniekąd ratowaliśmy ich egzystencję, a sprawy te siłą
rzeczy nie dochodzą do wiadomości szerszego ogółu.
Jeśli zaś jakieś niedociągnięcia są, prosimy je przedstawić na piśmie. Jesteśmy obecni na zjazdach i naradach gospodarczych, przedyskutywujemy projekty
ustaw i wnosimy nowe projekty i memorjały, które
są owocem ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. W cią
gu ostatnich lat wypłaciliśmy ponad 80 OOO zł. wdo-

wom i sierotom po zmarłych członkach stowarzyszenia, pomagając w ten sposób do przetrwania jakże
ciężkiego, niekiedy pierwszego okresu żałoby. Kasa
pożyczkowa stowarzyszenia udzielała poszczególnym
członkom pożyczek, które pozwoliły im kontynuować
pracę zawodową. Dopomagaliśmy do uzyskania ulg
i rat w płaceniu podatków, nasi sędziowie handlowi
wnieśli do sądu element kupiectwa, nasz Wydział
Ochrony Kredytu zaoszczędził wam pewne sumy,
związane z wywindykowaniem należności na drodze
sądowej i zwrócił wam często sumy, spisane już jako
straty, a przedewszystkiem pozwolił utrzymać odbiorcę.

Przez nasz Sąd Polubowny rozpatrywaliśmy sprawy i waśnie i doprowadzaliśmy do zgody, pracowaliśmy też i na innych odcinkach, dopomagając bezpośrednio lub pośrednio do uzyskania kredytu bankowego.
Aby wzmocnić pozycję handlu i zdobyć należne
mu uznanie, żądać musimy od sterników naszego ży
cia gospodarczego, aby się z nami naradzali we
wszystkich sprawach, tyczących się kupiectwa, aby
głos nasz mógł się rozlegać na wszystkich zjazdach
i naradach gospodarczych.
Od was zaś, stowarzyszonych, wymagać musimy
zrozumienia dla poczynań naszej wspólnej organizacji.
W najistotniejszym zatem wspólnym interesie apeluję do Panów: pomagajcie nam słowem i czynem,
postarajcie się, aby rozszerzał się krąg stowarzyszonych, weźcie udział we wszystkich naszych poczyIianiach, dajcie nam inicjatywę i pomagajcie nam
w przeprowadzeniu naszych godziwych postulatów.
Jeśli życzenie to zostanie urzeczywistnione i jeśli
apel mój do Panów nie przebrzmi bez echa, to dziś
już mogę powinszować przyszłemu zarządowi, którego praca winna przynieść upragnione owoce."
„Bez ianaberji."
· Po tern przemówieniu zabrał głos wiceprezes sto-
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warzyszenia p. Mieczysław Hertz, który, nawiązując
do słów generalnego inspektora sił zbrojnych (11 Bez
demagogji, bez fantazji, bez fanaberji!") - w krótkiem, lecz treściwem przemówieniu dosadnie scharakteryzował nurtujące obecnie prądy. Prezes Hertz
wezwał do ściślejszego zespolenia się kupiectwa, za·
lecając pogłębienie prac branżowych na odcinkach
sekcyjnych. Fakt, że w okresie sprawozdawczym
powstało przy stowarzyszeniu szereg nowych sekcyj, uważa p. M. Hertz za rękojmię, iż kupiectwo
zdaje sobie sprawę z wartości działania organizacyjnego.
Z koleji red. Mieczysław Kołtoński omówił za·
gadnienia i rolę prasy gospodarczej, oraz projekty
redakcji 11 Głosu Kupiectwa" .

Po sprawozdaniu kasowem ·i Komisji Rewizyjnej
zebrani udzielili jednogłośnie absolutorjum ustępują
cemu zarządowi, poczem p. Maurycy Saks zdał sprawozdanie z Kasy Wzajemnej Pomocy na wypadek
śmierci, uwypuklając korzyści, płynące z wzajemnej
asekuracji i wzywając obecnych do przystąpienia
w poczet członków Kasy.
Po uchwaleniu budżetu na rok 1936, zebrani na
wniosek dyr. M. Heymana - upoważnił! zarząd do
zakupienia własnej nieruchomości, względnie placu
pod budowę własnego gmachu.
Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia
dały następujące rezultaty:
pp. Juljusz Lewsztajn,
Mieczysław Hertz, Jakób Hertz, Leon Mokrski, Dawid Wyszewiański i Maurycy Tempelhof.

•„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ „„„„„„„„„„„„„„„....
R.adjo latem
Cały szereg państw europejsh.ich
stosuje system abonamentu rocznego, niepozwalającego słuchaczom
na rezygnowanie z abonamentu w
okresie letnim, te zaś państwa, które stosują system abonamentów miesięcznych, ograniczają w
okresie
letnim prace swych 5tacyj nadawczych.
W Polsce radjo w okresie letnim
nietylko nie ogranicza programu,
ale owszem, powięk5za jego hosztowność przez urządzanie całego
szeregu transmisyj 5portowych i

okolicznościowych, przez
zwięk
szenie procentu muzyki w programach radjowych oraz przez umożliwienie 5łuchaczom brania udziału w całym szeregu krajowych i zagranicznych letnich imprez muzycznych.
Staraniem Polsh.iego Radja zostały również złagodzone przepisy,
dotyczące przenoszenia odbiorników radjowych na letniska, dzięki
czemu bez żadnych dodatkowych
opłat można, wyjeżdżając na urlop
lub wypoczynek, zabrać ze sobą
odbiornik radjowy.

W bieżącym roh.u 5ezon letni
Polskiego Radja zapowiada 5ię szcze·
gólnie ciekawie: zwłaszcza pod
względem muzycznym.
Program
Polskiego Radja przewiduje równomierne zadowolenie i zwolenników
muzyki lekh.iej i zwolenników muzyki poważnej. Należy więc mieć
nadzieję, że w bieżącym roku pro•
cent sezonowych 5łuchaczy Polskiego Radja, a więc tych, h.tórzy
lubią audy.::je radjowe tylko w zimie, będzie bardzo mały.

dotąd

osób prywatnych 5 do 30 razy
i wyno5i, zależnie od tego, czy instytucje publiczne pobierają bilety
W5tępu od publiczności, czy nie,
3-6 zł. we Francji. 2,5 do 11,5 zł.
w lrlandji, 3,5 do 16 zł. w Afryce
Południowej, około 5 zł. w Estonji,
od 9 do l& zł. we Włoszech, 4,5
do 45 zł. na Węgrzech, od & do
16 zł. w Rumunji, od 6 do 30 zł.
w Austrji, 15 zł. miesięcznie w Jugosławji itd.

Radjo
111111111111111111111111111111111111

Radjo w lokalach publicznych
Zagranicą we wszystkich loka·
lach publicznych zwłaszcza tam,
gdzie interesanci muszą dłu hzy
czas oczekiwać na 5Woją kolejkę
lub załatwienie 5prawy, a więc w
poczeh.alniach kolejowych, lotniczych, autobusowych, hallach hotelowych, restauracjach, kawiarniach, w zakładach fryzjerskich,
w poczekalniach lekarzy, dentystów, adwokatów, w ogrodach publicznych, na przystaniach, w zdrojowiskach - w5zędzie, zainstalowane 5ą głośniki radjowe. U nas, jak

.

bardzo rzadh.o spotyka się
w miejscach publicznych,
gdyż zainteresowani właściciele czy
administratorzy tych lokali publicznych, nie dbają tak o obsługę klienta, jak w bardzo wielu państwach
zagranicznych.
Jest to tern dziwniejsze, że właś
nie w Polsce instalacja tego rodzaju
je5t stosunkowo niedroga, a abonament pobierany jest wedle taryfy
obowiązującej dla osób prywatnych.
W innych państwach abonament
ten je5t droŻ5ZY od abonamentu dla
głośniki

Wielki Zjazd Turystyczny na Polesiu

Z inicjatywy Towarzystwa Rozwoiu Ziem Wschodnich,
Ministerstwo Komunikacji (Wydział Turystyki) organizuje
w dniach 5, 6 i 7 czerwca b. r. Wielki Zjazd Turystyczny
w Pińsku. Będzie to pierwszy tego rodzaju Zjazd w Niepodległej Polsce, odbyty na Polesiu. Oprócz Towarzystwa Rozwoju
Ziem Wschodnich, jako inicjatora, czynną pomoc przy organizowaniu Zjazdu ofiarowały Urząd Wojewódzki w Brześciu,
Liga Popierania Turystyki. Polski Związek Kajakowy i Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze.
Celem Zjazdu jest ożywienie i ułatwienie ruchu turystycznego na Polesiu i północnym Wołyniu, Obrady Zjazdu wypełni
szereg poważnych i fachowych referatów, jak np. 1) Ogólną
charakterystykę Polesia i jego walorów turystycznych omówi
dr. L. Grodzicki. wybitny znawce. tego terenu. 2) Stan obecny
urządzeń i ruchu turystycznego na Polesiu zobrazuje inż. Mikołaj

·-

Walentowski. referent turystyki przy poleskim urzędzie wojewódzkim. 3) Polesie Wołyńs~ie. jako teren turystyczny przedstawi inż. Józef Romanowski. referent turysly)d przy wołyńskim
urzędzie wojewódzkim. 4) O turystyce wodnej powie inż. Wę
dziński z Pińska. 5) Problem myślistwa na Polesiu i Wołyniu
omówi Fr. ks. Drucki Lubecki. 6) Problem rybołówstwa na terenie
wymienionych województw poruszy inż Kazimierz Turczyński
z Brześcia. 7) Zagadnienie turystyki młodzieży i kół krajoznawczych omówi prof. Obuchowski, nauczyciel gimnazjum w Pińsku.
8) Wreszcie Naczelnik Mieczysław Węgrzecki wygłosi referat
na temat „Postulaty Polesia i Północnego Wołynia w dziedzinie
rozwoju ruchu turystycznego".
W Zjeździe zamierza wziąć udział osobiście Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Komunikacji inż. Aleksander Bobkowski.
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UZDROWISKA
TURYSTYKA I„„„„„„„„.._.,
....„„„„„„„„„„„„
DODA.TEK SPEC) A.LNY
złotych
Uzdrowiska polskie w· obliczu sezonu

Kuracja i pobyt za 200

Ograniczenia dewizowe najsilniejszem echem odW rezultacie
biją się na naszych uzdrowiskach. ilość kuracjuszy zwiększy się w nich wielokrotnie.
Częściowo będą to goście stali, corocznie odwiedzający uzdrowiska polskie, wychodzący ze słusznego
założenia, że moc źródeł i skuteczność kuracji staje na równym poziomie z uzdrowiskami zagranicznemi. Po za nimi jednakże poważny kontyngent
kuracjuszy stanowić będą osoby, odnoszące się dotychczas z pewną dozą Qieufności do kuracji w uzdrowiskach krajowych i odwiedzające stale uzdrowiska
zagraniczne.
Te osoby czeka miła niespodzianka. Przekonają
się bowiem o rozbudowie naszych uzdrowisk, zobaczą
urządzenia lecznicze, wzorowane na ostatnich udoskonaleniach technicznych i w wielu wypadkach wysuwające polskie uzdrowiska na plan pierwszy przed
zagranicznemi.
Szereg uzdrowisk, jak Ciechocinek, Truskawiec,
Rabka, Zakopane, Wisła, Lubień Wielki, Niemirów
i inne, zbudowały ogromnym nakładem pracy i dużemi kosztami wspaniałe baseny, otwarte z naturalnemi cieplicami mineralnemi. Łączą one zdrowie
z rozrywką, a dzięki komfortownym kabinom, estetycznie rozplanowanym plażom, leżalniom, natryskom
i t.p., stanowią punkt centralizujący całe towarzyskie
życie wymienionych uzdrowisk.
Kuracja w uzdrowiskach polskich ma jeszcze ten
wielki plus, że jest tania. Orjentując się doskonale
w dzisiejszych możliwościach płatniczych naszego
społeczeństwa, wszystkie niemal uzdrowiska wpro-

wiają

,

Zródla

słone

i

dla kuracjuszy tanie pobyty ryczałtowe w sezonach pierwszym i trzecim. - Dają one możność
przeprowadzenia w ramach 200-300 zł. całej kuracji
wraz z mieszkaniem, jedzeniem i kosztami pobytu.
Dzięki wzrastającej z roku na rok rozbudowie
wszystkich naszych uzdrowisk i stacyj klimatycznych,
posiadają one obecnie szereg nowoczesnych, komfortowych pensjonatów i willi, w których pobyt uprzyjemnia wygodne umeblowanie, elektryczne oświetle
nie, oraz kąpiele na miejscu.
Można śmiało już obecnie przewidzieć, że dzienny
pobyt w najlepszych pensjonatach w większych uzdrowiskach zamykać się będzie kwotą 6-8 złotych, z tern,
że pensjonaty skromniejsze, względnie w mniejszych
uzdrowiskach, będą jeszcze tańsze.
Związek uzdrowisk polskich, pragnąc zawczasu
zapobiec ewentualnemu wykorzystaniu przez niektóre przedsiębiorstwa pensjonatowe, hotele i restauracje w uzdrowiskach tegorocznej zwiększonej frekwencji przez podwyższanie w nich kosztów pobytu,
wystosował ostatnio apel o niepodwyższanie cen, motywujący konieczność utrzymania ich w ramach dotychczasowych.
Uzdrowiska polskie po kilkunastoletniem doświadczeniu napewno nabrały już dzisiaj same p rzekonania, że popularność swą zwiększą przedewszystkiem przez utrzymanie cen na najniższym stosunkowo
poziomie i w normach dostosowanych do obecnych
Pomożliwości płatniczych polskiej publiczności . nadto związek uzdrowisk polskich będzie jak corocznie czuwał nad unormowaniem zobopólnych in teresów, a to kuracjuszy i zarządów poszczególnych
uzdrowisk.

wadziły

słono-bromowe

Ciechocinek

Sezon kuracji w uzdrowiskach rozpoczął się już
na dobre. Ciepłe pogody, oraz okres urlopów powodują, że z coraz większem zainteresowaniem zaczynamy zwracać oczy w stronę uzdrowis k.
Mamy ich wiele i to różnorodnych. Naturalnie
trudno jest przedsiębrać kurację 'W uzdrowiskach wyłącznie na własną odpowiedzialność, bez uprzedniego
poradzenia się lekarza. Ale również bardzo dobrze
jest, gdy pacjent, po określeniu rodzaju choroby, sam
dorAdzi lekarzowi uzdrowisko, do którego pragnąłby
wyjechać.

Polska posiada bowiem po kilka uzdrowisk o tych
samych, lub zbliżonych składnikach wód mineralnych. Różnią się one między sobą tylko poziomem
kulturalnych urządzeń, komfortem urządzeń leczniczych, albo też położeniem. Dlatego orjentacja wśród
nich jest bardzo wskazana.
W związku z powyższem podajemy poniżej opis
uzdrowisk o źródłach słonych i słono-jodo-bromo
wych, celem dokładnego zapoznania z niemi osób
zainteresowanych.

w Żyznej dolinie rzeki Wisły, w okolicy bogatej
w lasy sosnowe, na wys. 46 m. n. m. Jest to jedyne
na ziemiach polskich zdrojowisko, posiadające cieplicę
mineralną o naturalnej ciepłocie 36,~°C . Jest to źródło
wysoce radjoczynne, bije z głębokości 1300 m. i dostarcza na godzinę przeszło 250.000 litrów 6 °/0 solanki. Służy ona wyłącznie dla kąpieli.
Solanki o mniejszem stężeniu, oraz niskoprocentowe, ale z dużą ilością żelaza służą do uzytku wewnętrznego. Pobliskie obfite pokłady torfu dostarczają
znakomite borowiny do hąpieli i suchych okładów.
Ciechocinek posiada nowoczesne urządzenia lecznicze, z których najważniejszemi są: zawijania muło
we na wzór piszczańskich, przepłukiwania specjalne,
emanatorjum radowe, kąpiele tlenowe, kąpiele piankowe, zabiegi Broscha i zabiegi Alquiera, djatermja,

leży

elektryzacja i t. d.
Inowrocław
Zdrój, stanowi przedmieście miasta tej samej nazwy.
Posiada źródło solanki
Leży na równinie kujawskiej.
stężonej, jednej z najsilniejszych w Europie. Działanie
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W ody tutejsze stosuje się do ką
do picia. Nowocześnie urządzone łazienki.
Łazienhi borowinowe urządzone według najnowszych

jących jod i brom.

lecznicze solanki potęguje się przez doprowadzanie
do wszystkich wanien ługu pokrystalicznego. Odrębne znaczenie posiada iródło 1°/ 0 solanki do picia.
Stosowana jest ona do inhalacji, płukań i t. p. Borowina inowrocławska uzupełnia działanie kąpieli solanh.owych. Do inhalacji stosowany jest naturalny rad w

wymagań, posiadają leżalni<(.

Iwonicz
leży na Podkarpaciu w okolicy lesistej. Liczne zdroje
mineralne, których wody używane są do kąpieli i do

zamkniętem emanatorjum radowem.

Te ostatnie eksportuje się we flaszkach pod
wody „Amelja" „Karol". Z wód iwonickich
wydobywa si'( sól, zagęszczając ją na ług, służący do
oh.ładów, kąpieli i przestrzykiwań. Uzupełnieniem wód
jest znah.omita borowina, -qżywana do kąpieli i okła
dów. Kąpiele słono-jodo-bromowe, kwasowęglowe,
borowinowe, hydropatja, kąpiele słoneczno powietrzne.

picia.

Druskieniki

nazwą

leżą w malowniczej okolicy pagórkowatej na wysokim
brzegu Niemna. Druskieniki są równocześnie naj-

lepszą. stacją klimatyczną.

Solanki, stosowane od 100
lat, posiadają rozmaite stężenia i służą do kąpieli, oraz
do picia. Do kąpieli używana jest 5,5°/ 0 solanka, odkryta w 1931 r. Obfite pokłady doskonałej borowiny,
stosowanej do kąpieli i okładów.

Rabka
leży

w Karpatach z„chodnich, otoczona wysokiemi
górami. Zdrojowiska posiada 11 ,źródeł solanki radjoczynnej o znacznej zawartości jodu i bromu. Uży
wana jest ona do picia i do kąpieli oraz wziewań . Ką
piele i okłady borowi.nowe i mułowe, hydropatja.
Rabka jest zdrojowiskiem, przvstosowanem dla leczenia nietylko dzieci i mt.lłzieży, ale również i osób
starszych. Powstał t•A specjalny typ internatów i szkół

Goczałkowice
a Śląsku w okolicy pagórkowatej i lesistej.
wisko posiada 2 silne iródła solanki jodo bromowe o zawartości 3°/ 0 soli. W ody używane są do
kąpieli, i do picia. Impregnowane kąpiele kwasowę
glowe, )żelaziste, tlenowe, jodłowe i inne.

Jastrzębie-Zdrój
ku w okolicy pagórkowatej i lesistej, wśród
rku. Zdrojowisko posiada 2 iródła
jodobromowych·
radoaktywn
Pokłady borowiny
picia.
Uż;:ywa się ją do kąpieli ,
ych. Dla dzieci kądodawanej do kąpieli solan
cjalne oddziały r'I'„
piele słoneczne z natryskami.
· twa, inh..'!.ilacji.
elektroterapji, djatermji, wodol<"
ln..o~ '" ...n~zaUzdrowisko jest skanalizowan"'d 1
- drogi.
opatrzone w wodociągi. Asfal\aci.a

sanatoryjnych.
We -ws.c. Ystkich -wymienionych powyżej uzdro-wiskac-1& leczy si'< reumatyzm, stawowy i mię ś nio-wy,
żoł~Y i krzywicę, wadliwą przemian<( materji, prze-wlekłe zapalenie organów Kobiecych, sprawy pozapalne, wysięki, niedokr-wistość, blednic<(, schorzenia
górnych odcinków dróg oddechowych, oraz choroby,
układu nerwo-wego. Wszystkie one odpowiadają shła
dem s-wych -wód słynnym uzdrowiskom z a granicznym,
jak Baden-Baden, Kissingen, Kreuznach, Soden, Wiesbaden, Reichenhall, Reinfelden, Hall, Solies-de Bearne,
Archabault, Salsomagiore, Droitwich.

· 1n

Ryf!K:·p~rosłych

1

i

pieli

lasami iglastemi.

leży wśród gór kari:aw alkalicznych, słonych, zawiera,

Liczne iródła szcz

Urlop r_J Ziemiach Wschodnic h
ile oryginalności obyczajowej zachoPoczajowska, a ileż wreszcie uroku i piękna
kryją w sobie Ostróg, Wiśniowiec, Nowomalin, Poryck,
Korzec i inne miasteczka wołyńskie.

:>ze województwa wschodnie pomimo bardzo duN\vatorów turystycznych są prawie zupełnie nieznane
zyc~okiemu ogółowi społeczeństwa. Bardzo krzywdzące
:z;a tych ziem jest fałszywe w całym kraju mniemanie
są to dzikie, lesiste lub bagniste tereny, niedostępne
a turystów, groine poprostu pod wzg l ędem bezpieeństwa życia i mienia. Rzeczywistość jednakże wyąda zupełnie inaczej.
Województwa wschodnie są przedewszystkiem niesłychc·nie malownicze i bardzo urozmaicone pod względem k1,;tjobrazowym. Spotykamy tu wspaniałe pierwotne
lasy, wielkie łąki, porosłe kwiatami, urodzajne gleby, mnóstwo jezior, obramowanych zieloną ścianą lasów,
wspaniałe szerokie rzeki, malownicze .pagórkowate tereny, a wreszcie interesujące, częściowo pozostające w
ruinie, a częściowo zamieszkałe, po dziś dzień wspaniałe
i stylowe warowne zamki, pałace, kościoły obronne, synagogi i pełne wspomnień historycznych miasta i miasteczka.

nym

Krzemieńcem,

wała Ławra

.

ł

Poiska Riwiera
jest perłą naszych ziem wschodnich. Łączy
ono bowiem· iJardzo ciekawe i bogate zabytki sztuki
i kultury, z duią dozą cywilizacji. ·Województwo podolskie (tarnopolskie) posiada gęstą stosunkowo sieć drobnych dróg, czyste hotele w każdem mieście powiatowem,
oraz dobrze prowadzone restauracje. Odpowiada więc
wszelkim warunkom turystycznym. Pod względem osobliwości stoi również na pierwszem miejscu . Tutejsze
powiaty południowe noszą nazwę Polskiej Riwiery, dzię
ki wyjątkowo łagodnemu klimatowi i malowniczemu położeniu nad brzegiem dwóch nc;jpiękniejszych rzek polskich: Zbrucza i Dniestru. Dojrzewają tu morele, oraz
inne owoce południowe. Wiosna zaczyna się o 2 tygodnie wcześniej niż gdzieindzłej, a 'jesień jest o wiele cieplejsza i dłuższa. Do największych osobliwości Podola
należą Jaskinie Gipsowe w Krzywczu, jedyne w swoim
rodzaju jary ciągnące się wzdłuż większych rzek, oraz
wspaniałe zabytki architektury w Buczaczu, Złoczowie
i Zbarażu, Brzeżanach, Trembowli i szeregu innych miast
podolskich. Podole dzięki romantyczności i urokowi
jego bogatych ruin zamków, pałaców, cerkwi i kościo
łów obrali sobie jako teren rozgrywającej się akcji Sien·
kiewicz (cała Trylogja), oraz Krasiński (Nieboska Komedja).
~le

Wołyń

Ziemia Wołyńska posiada po dziś dzień wspaniałe
latyfundnia magnackie, będące w ubiegłych wiekach kolebką i ogniskiem tutejszej kultury i cywilizacji. Urodzajna ziemia, wielkie lasy, piękne krajobrazy a wśród
nich bogate zbiory dzieł sztuki, częściowo zniszczone
i spalone w czasie ostatniej wojny polsko-bolszewickie j,
a częściowo zniszczone jeszcze przed rozbiorami lub
wywiezione do województw centralnych. Ileż wspomnień
związanych z kulturą i literaturą polską łączy się ze ślicz-
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Polesie
Zadumane, bajecznie zielone latem i śnieżno białe
zimą Polesie, stanowi jedną z największych osobliwości
nietylko ziem wschodnich ale całej Polski. Tutejsze szeroko rozlane, i wotno płynące rzeki, niekończące się ko·
bi~rce łąk. _ukwieconych wszy:.tkiemi kolorami tęczy,
milczące ściany lasów, a wreszcie całkowita odrębność
od innych ziem wschodnich pod względem geograficznym, jak i geologicznym a co zatem idzie bogactwo
i odrębność fauny i flory, oto walory, dzięki którym p 0 •
lesie pod względem turystycznym niema sobie równych
terenów w Polsce. Bardzo interesująco przedstawia się
ponadto tutejszy folklor, oraz przemysł ludowy, skromny, małobarwny, ale że niemniej ciekawy.

21 dni za 48 złotych
.
~e.gi~~t?w ~dcój, pragn~c. iść na rękę swoim kuracjuszom
i umozliw1c 1m. Jak n~1bardz.ie1 pobyt, wprowadził opłaty ryczałtowe za mieszkame w ciągu 21 dni i 10 kąpieli mineralnych. za łącz?ą cenę złotych. 48. gr. 7:„ Ponadto ceny kąpieli
w I 1 II klasie uległy dalsze) zmżce.
J?nia 1 czerwca nastąpi w Żegiestowie uroczyste otwarcie
wspaniałego Domu Wypoczynkowe~o Urzędników Koncernu
.Małopolska•.

S ezon

.

\

w1osenn~

w Jaremczu

Pragn~c um~żliwić osobom ~iezamvh1ym pobyt w Jarem-

czu w czasie tamego Sezonu Wiosennego, Yomisja Uzdrowiskowa zniżyła taksę kuracyjną. Każda osoba, pr"1 hvwająca do
Jaremcza w okresie do 20 czerwca b. r , korzystac 1>ędzie z
ulgowej taksy w wysokości zł. 4.50 od osoby za cały pv<.vt
Po 20 czerwca taksa kuracyjna wynosić będzie 7 złotych oa
osoby.

Specjalne zniżhi kolejowe dla ziem
wschodnich
Dowiadujemy się, że dzięki inicjatywie Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich w sprawie przyznania ulg koleiowych

w okresie miesięcy letnich, ważnych wyłącznie dla terenów
województw wschodnich, Ministerstwo Komunikacji postanowiło
ulgi takie udzielić.
Przypominamy, że Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich
od dwuc~ I~,t prowadli już akcję ~od hasłem „Lato na Ziemiach
~ sch~dmch , pragnąc drogą spec1alnych atrakcyjnych imprez
i wyc1ec~ek zapoznać społeczeństwo nasze z pięknem Ziem
Wschodmch, a równocześnie dzięki wzmożeniu ruchu turystycznego d.źwignąć je pod względem gospodarczym.
Przew ~ywany w .roku bieżącym ~żywiony ruch wycieczkowy do Wilna, w związku ze złożemem Hołdu Sercu Mar·
s~ałka na Rossie,. skłon~ł ~inisterstwo Komunikacji do przyznama ~a okres letmc~ m1es1ęcy ulg specjalnie s!rnnstuowanych.
A'}w1ęc ze wszystkich stacyj z Centralnej i Zachodniej Polski
będzie można udać się do Wilna i na Ziemie Wschodnie za
indy"'.idualnemi ka;tami uczestnictwa.
Pobyt w Wilnie jest
obow1.ąz~owy. Pcze1azd do .Wilna za pełnym biletem koiejowym
w. ~1lme, turysta. uzyskuie prawo do paru przejazdów po
Z1em1ach Wsc~o.dmch z 50°/ 0 ulgą i wreszcie do bezpłatnego
powrotu, na m1e1sce stałego zamieszkania.
. B~akiem ~owyższej k?ncepcji jest wyłączenie z prawa do
ul~i do1azdowe1 całej!o wo1ewództwa Tarnopolskiego, co pozba·
y.r1a, turystów możności dojazdu nad Jar Dniestru w Miodobory
i Gołogory oraz do historycznych zamków Podolskich.

Bilety turystyczne i abonamento(;;
. Na przeszło 100 stacjach kolejowych w większych Ii.1 iastach
~ra1u ka~y rozpoczęły sprzedaż biletów turystycznyłch 1000
I 2500 ktlometrowych, które nabywać mogą członkoy ·
Pol·
sk~ego T-"'.a Tatrzańskiego, P. T. Krajoznawczego, P.(T. Be·
s~1de,nverem, P. Z~. Narciarskiego i P. Zw. Kaiakoweg~··
. Koszt
biletow tych wynosi za 1000 km. w kl. 3-ciej 25 zł , w kl 2-giei
37 .~ł.. za 2500. zaś km w kl. 3-ciej 50 zł., a w
. .g1 i 75 zł.
Zmzka wynosi zatem około 50 - 60 P.
ykorzys · iu
całego kontyngentu kilometrów.
· przy w
Ceny biletów ważnych n ·
;ciągi pośpieszne są o 23
proc. wyzsze. Jako punk
.
'd 'ano w biletach
około 180 stacyj, odpow·
,...owe przew1 z1
.
d
rr-~~RJ· 1· spor t u "\l'/'"1~ .,;-'
aild)ących terenom turystyki przyro _..:lednocześ,- •
· wadzono również nowego wzoru b"l
a b „_u.„nt:o
t etY
ne na większych s
przejazdów w cenie 6-ciu, wydawaważności biletów o
eh powyżej 100 km„ t. j. poza strefę
::; miesięcy od dnia wykowych. Bilety te są ważne w ciągu
przy przejazdach pociągami ·po~. mogą być użyte bez dopłaty
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PRAKTYCZNY FELJETON
Tabliczka mnożenia kupca
Udzielać wielomiesięcznycl;
zygnować z szybkiego obrotu i

kredytów znaczy, zrewielkiego zarobku.
Z dobrego pomyslu jednej cbwili możesz często
żyć przez dwadzieścia lat.
1
Jeżeli nie zakupisz w odpowiednieT!! :it;„J- , to
zrobi to konkurencja.
l m częściej będziesz się zastanawia! nad bankami, tern rzadziej pożyczysz ·od nieb pieniędzy.
Nawet jeżeli jesteś dobrze zatrudniony, to nie
przecl;walaj się tern. Bo stwarzasz przez to tylko
pobudkę do kopjowania twoicb artykulów.
Fabrykować jest latwo, sprzedać trudno. Dlatego
staraj się o nowe artykuly !
Doświadczenie kupca jest czesnem, które oplaca.
Nigdy nie oceniaj ludzi, którzy do ciebie prz_ycl;odzą, wedlug zewnętrznego wyglądu. Bo wykwintny
angielski materjal jest częstokroć bluffem.
Jeżeli mile ci są twoje ceny, wystrzegaj się wielkiego skladu, który je przygniata.
Kupiec, który trzyma dlugo na skladzie artykuly
modne, jest bandlarzem zamiarów.
Najlepszą szkolą dla kupca jest przedsiębiorstwo,
nieodpowiednio prowadzone.
Przeciw przemyslowi kraju, do którego cl;cesz
eksportować możesz tylko wtedy skutecznie walczyć,
jeżeli przemysl ten nie istnieje.
Zanim weźmiesz sobie spólnika, namyśl się jeszcze

raz dokładnie, czy doprawdy jesteś ' 1 • •
swoicb sil.
·•z u scl;ylku
W band/u jest jak w małżeństwie. Jedna , : d,
nieprawidłowość może na zawsze zniszczyć zau/c J ~a
Kupiec, który gra na gieldzie, nie różni się w-<f~l~
czem od robotnika, który na końcu tygodnia przepi~t
swq placę
la
Kobieta, stojąca na czele przedsiębiorstwa tri
swą najdoskonalszą zaletę: że jest najlepszą wsr c
F~~~~

g

Jest dziedzina, w której musisz być wieczny „
uczniem: psycbologja twoicb klijentów.
Katalog jest biletem milosnym kupca-ale -: jedną
różnicą: może z niego żyć.
Dawaj swój znak fab1yczny tylko na dobry towar;
inaczej poznają twój /ic/;y towar na pierwsze spojrzenie.
Z zalożeniem interesu może ci pójść jak z wyznaniem milosnem; po kilku godzinacb możesz znaleść przedmiot twej mi/ości w zlym /;umorze.
Energicznego kupca poznać po tern, jak znosi
'
I
swo1e
straty.
Gazeta facbowa jest dalszym ciągiem elementarza.
Dopatruj się w dz ieciaci; twoicb klifentów, klijentów twoicb dzieci.
Nerwowość nie jest rzeczą interesu, ale sanatol'jów.
Bucbalterja jest kompasem twego pl'zedsiębiol'stwa.
Niecl;aj każda twoja droga będzie kul'sem naukowym.
Bilans jest twoim świadectwem, jego saldo stopniem pilności.
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