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Liczba przy}atcl6ł M.S~ch gwałtownie
SIę zmruoe;su. W ohóne mię.d~rod'Owej

prasy cm:az trudnie; odna~eić głos, kttÓ1'yby Się Z Jaką taką sympat,ą odezwał o .naszych sttosunlka'Ch.
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j~t ta'~ w Eur:op!e? Nieprawda.
C:Dechy Fl,n land)a, Serbjoa Austrja, Wło-
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Rumieniec wstydJu .pokryc musi U'SZle
twar:De, gdy czytamy, :te jeaynetn ocale.
niem dla Polski będzie oddanie;ej pod
"berło Mass.a.ryka" (a propos projek1t6w
tmji celneJl.
R
óe'k n.ak
ł
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• DćU:~.l.
k a~ałk w
un,,·l
spozy JG'A przy :-ą pf·5 U ę, o . e. o ~
h~ły słusznej ~epl~'k()~ać w . spokOJneJ ?ol~JD.l-ce o .t'y.le o. 11le ~aWl,,:,ra.ły kłamstwa I baj·
dy (bo 1 teglo w ruch n!e brak).
My jednak ma.my inne metody.
Jedno z pism sioJiecznych w wioe'lkim
gniewie rzuciło się na hioednego włocha,
kMry miał nieszczęści~ naplosać puę przy.
krych spostrzeżeń pod naszym oadresem.
Nie tylko _ według owej stołecZll,ei gazety _ niema w krarju żadn'Y'C h podstaw do
krytyki, ale winę W' wkazanw si'ę arlykułu w "Popolo di Roma" ponosoi wł'a.ściwioe
ty;lko jakiś nieszczęśliwy s-ekoreta'l'z milSzego poselstWla. w Rzymie, który
dość e.
nergi-czrue pilnuje włoską prasę.

Miljony

Z

prędzej

otych

lekceważycie,

ich zniwe-

poniewieracie obcymi".

milsze są na,m CłJndrony, jal kie Oczywiście,
różnicy mIędzy
nam obcy prawią w rodzaju tych, 'k tó-

pnięŁemi:

"Nie macle woli -

le

S l

bem, co pisał "Popolo di Roma", a bem , co
mówi jego lo ponent z Wars·z awy.
Pocóż w[ęc cały krzyk? Gdyby publicys1a w'łoski czytał "Tydzień giełd<Ywy" w
owem piśmi'e potski'em, ,o dpowiedz'i'alby
swemu koledze słowami stamtąd ucze'l'-

1

chy i Niderlandy, wres7JCie Ni·emcy. W szędzie wre praca i p.odponąąkowaJlli-e się
:smutnym wykazIe k~~ych 'PO- dężkim p:rawom i warunk,om. Wszędzie
st~zezeń o. gosipod~rce nasze} ~oze?lY za- \.\"allka myśli i ideału, a nFe jak u nas: pore~eslroWiać znów J~ną POzycJę· .Ni": cho- l błaiaonie, po/krywa.ni'e, tuszo.wCiJnie, ustę
dZl . tym rarem o. lnW!e'ktyw~ metD.lecką: ' pliwość L .. wstręt do myśli uczoiwe.j i do
angIelską czy ros~k~. Otóż "Popol,o dl ludzi. prawych którym się nawiązuje
Roma", więcej .niż póło.Hc}al.ny 'Organ Mus'
solinie.go, w tych dniach szeroko i poŁoc.zyśde roz.pisał się o nas. Nie b.ru tam
było ani gospod'a rki wojskowej, ani reformy monetarnej, ani innych kw1atków na,..
azego bytowania.
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lować i... pozbyć się".
Trudlno dopaifruć się
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r wadzi do kosztów i po,pisu bez.na-dri'ejnych,
i do alarm6w głośnych i dchych supłów.
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1926 r.

tylko up6r, swoich

stracił

I

re opowiadał - Bóg raczy wiedzieć, czy
na serio - Kemmerer. Gdy jednak dojdzie
nas głos krytytkoi - miast oddzieHć zioarno
od p].ew6w i riMno wyłuskan.e z poZytIdem użyć - wpadamy w szał. Zapominamy snać, że "Jowisz się gniewa - Jowisz

l nie ma racji".

A. Z.

Banli Polski

na "operacjach" dyrektora częstochowskiego oddzillłu, Zawadzkiego
Prze ~v ód sądowy ujawnił

OS'tyi

W cUąJgu tJlStatnlch dni rDzpraw w}'l~aśnienia o opera~ach bank. składali rzecz,)znawcy bankowi, Nowińs'ki i Chmi'e lni-

skandaliczne machinacje

KantOt' wzruszonym gołosem opowiada,

I zamiast donieść o tem .rtaICzemym władzom

B. P. Sikorski,etgo rów.n4oe-ż usunięto za
niedbalstwo..
kOWlSki, kt6rzy sz-czeg6łDwo t1ómaczy~i sŁępnie rozwinął hańdeI ma c 2'ny. PostanoPo przemówieniu 'Prokuratora Ledz"tranu:kcje czekowe w bankach krajowych, wił wybudować młyn według Darn.owszych mana, który żądał surowego wymiaru kary
wiedeóskich i amerykańsdciJch. W toku wy_ wymagań tedlll.iki. Wtedy kredyt6w Bank zabraH gros obrDńcy. Pier.wszy przemawiał
wodów d1'lf. ~owiński p'0d.kr~śm, ~ ż~- Polski reszcze mu nie udz.io(!jlał. Maszyny! adw. No'Waohowicz, chr. oskar'Ż. Monaden z powaznycll bankow ~Le wysŁaWla .sp.rowadzone do młyna oclone były na su- styrsl"ie~o. Mówca dow·odzi., że w działa!.
m:e'ków na bank .amerykańskl bez 'P'okry- mę 100 moio}jonów mal1'ek. Ka.nf.or zwIe kał z ności Mcmastyrski'e'g,o trudno douatrzeć się
NR.
zapłoaceniem i po wa'loryzaocji należn.O:Ść u- świadomego dzfałania na sik.odę
Banku
Na 7.apyta.n.ie ad'W. Landau, ja'ki1e ban- rzędru cełnego wyn·~iła wów<czas 30.000 l PolIskiego. Klijeolld banku pertra.ktowaH z
ki Nowiński uważa u poważ.lle, ekspetIt zł. K.antor nie miał tyle p.i.eruędzy. Zmu- Zawadzkim, pozolStaw,iając M-onastyrskie~
odmówił odpowiedzJi.Landau sŁwierdził,że sz-ony był za'ciągnąć pożycikę od osób I go na uboczu. Stką-d się móg.ł zn.ać na deies!o zdJa.niem wszystkie ba,nk.i w Po()lsce u- prywatnych,które pobierały 4 proc. dzien I fraud,oa<:jach, S.kOt'D wykwaHfikov;,a ni urzęd
prawiały tego rodzalju tranza'kde czeko- l nie. Jeżdi kto chdał pożyczyć 40,000 zł., nicy~rewidenci z Warszawy przybyli do
we, wystawiaIjąc czeki bez ,p okrycia, które I' musiał wystawić czek na 100 tys. zł. Kan- Częstochowy, badali ksiąi;kowaść i nie mo.
po 21 dniach k~yły przekazami kablO'Wy- tor zaciągnął taJką poż)"Czkę, ale wobec gH dojTzeć tych błędów, które później wymi. Według Nowińs1cioego kabel służy tyl- szalonych procen16w, jakie pl,adł, srukał kt'yto. Obrońca prosi o uniewinnienie MoCen do. zał3llwiattia Jtranzakcji uczciwych.
innego ratunku. Wte,dy ipl'zyszedł do dy- nastyrskieg.o.
Co jedna.k naojpoociesznd'0jsze w eałej
Następnie ustalono ille c~ów Kan~ retktora Zawadzlcioe~o i prucLstawił mu CQ- ,
Następci·~ przemawd,ał adw. Kańs'ki, ()...
sprawie, że w tym samym num~ZIe war- spła'Cl1. Okazał'O s~ę, ~. <czeki wys.tawioQn'e łą sprawę, oraz ,prosił o ,Pożyczkę bez.p.r,?~ , brońoo~ ~ie~źwi~dzkiego. Zdanie1;ll ~broń-.
.szaws'kiej gazety, gdzie wyla,t1.c?
po- GO din. '25 :paźc;lz.ier,na,ka. 1924 ~. zostały . centową .. Dvr. Zawadzkl początko~o ~.e cy, Nl;dźwledzJci .p<xHega! bezwo~me. Zamyj na głDWę włocha, znaJjdu,emy
spłaocone, ~tonuast ClJekl 2JB;kup1oo,e prz~z zg~ZJał S1ę, 1~z gdy. Kantor woSpomtloloał, ze wad~kleomu, ~br.c:nc.a pr~l o t~wolna·e'nae ową chaora.ktoerystY'kę aktualnego pooło'Że:n.ia, na,1tk ~olski od ~antora JD.lęd:zy. 25 paz-\ moze odS'tąplĆ udz.1lał 25 proc. doszło. do skarz,ooe.go ~ledz:v'-<edz~ego.
,
ja,k~d'V'by żywcem pnepisaną. z PoPo!I() di dZlemtka, a 20 lisotopada 1924 r. me ros ta- UlOOwy.
Adw. Rozyclu bronił osk. Jackows:1cieRoma".
"ły wyJktlrpione. Szydłowski nie wykupił
Nagle pewnego dnia dyr. ZawadZ'ki za- go i p·r()Si~ o uwolnienie go od -kaory, gdyż
cZt.k6w na ogólną sumę 372,000 k. szw. żądla.ł od Kantora, aby wykupił wszystk1e osk. Jackowski spełnił
tylko pole<:enia
Curna rozpacz w'Y'gl.ąd.a ze nlPa)t "Ty- Kantor nie wykupH czek6w, wystaw10nych swoje wektsIe.Kantor nie miał tyle pienię- swej zwierzchnizj władzy.
godnia giełdowego", umies.~ozonego w o- !lA Wieded, na SUlDlę 11 700 milljonów k'Oron d.zy. Wówczas Zawadzki miał mu podsuAdw. Rudnicki, obrońca. SikDrskiegD,
WY!Jll numerze stołecznego pisma. By
nąć myśl wy&tawiania czeków b.e z pokry- \ winę ~zkod1iwych manipubcji
przypisuje
Austriackich.
'uronić ani je.dnej myśli t,e-go revue, -powtaBiegły Nowiński .na podstawie zbada... cia, których wystaw1ł na 180,000 dolar6w. tylko Zawad2';kiemu. Prosi wi.ęc o uwolnn-erumy dosłowni'e.
nych dokumentów stwierdził, że skup cu· Gdy się wszystko wylkryło, Kant>OT poslfa- nie Siko-rslciego.
Po przoerwie pruma,wi'ał adw. SterJing,
,.Nasuwa się pyt.a.Me ruoe'Zt1ośne: Czy k6w prZJez Bank Polski od O.5karźon'ytch nowH 'Opuścić Częstocho.w~ w 'Obawie, a. I
nie
był
zgodny
~
przepd'S8mi
obowiązująby
go
nie
areszt~ano.
Starał
się
ścią.~nąć
ob:~ńoca
Szydło:vskielfO, który ie~t najbuniedola. skarbu wpłynęła na upadek pojecymi
Bank
Polski.
od
swych
dłwżcik6w
naleznośd
1
s-płaJcać
dZIel
skomproOIThltowa.ny
w pr·oc·esle. Obd-ońdyńcz:ych i ogólnych gałęzi gospodarstwa
Przy
tej
sposobności
odlCzytano
szereg
dłuj!i..
WówclIas
ułożył
się
z
dyr.
Karday,
c~
oswiadczył:
Wszystkich
obywateli polkrajowego, czy .też, p1'Z~dwn1·e, rozs'tr6j
~kólnik6w. z kł6rych wy.n';·ka, że dyrek- 1«6ry wtedy prowa drił od<tział często- skich boli cios, lub wyłom :zJadany tej, czy
pracy i d-efraudaoj~ WIe wszysrtkich gałę
chowski, w ten sposób, że wszyst'kie na- inne; instytucji pań'stw~w~j. Z~~ęb~j~. ł.ę
%lach twórczych i wyr6wnawczych przy- tor na wł.aJSną .oo,?owiedz:alność mOże
kupywać
czeklodosób
prywatnych
n'a
leŻllości
Ban'ku Polsldego spład po pusz- spra.wę łatwo .zau;ważyc, .ze uJrez.ki ta~
czyniły się do obecnego stanu ujemnet!o.
nas:Dego ż'Y'Cia po1it'Y'Czn~~ i gospodarcze- ~ume do 10.0,00 zł. Ponad te sumę dy.re1d~r c~nil\l w !'Uch młyn.a. P1'ÓC,Z tego miał za,- k6w pr.~ad.~ do cent~h. Banku ~oOl~kie
.go. Zdaje się, iIŻ jedno i drugie, a pl'Z)"CZY- ,eS'Ł zobOW1ązany u zysik ać zezwolenie I płacić ryczałtem 100 000 zł. Lecz n1e ulą- go. ŚWloaclkoW1e ze lin a.h, ze naduzyC1a .W'
.na leży głębi.ej: w zbyt nerokim dyleian- wład~. Tymc~em. Zawadzki Slkupywd żył ,te~ przeprowad~'Ć, gdyż młyn miał odd,z. ~zęst-och. ~~ły miet3<;e ;U!Ź za Uit'zę
C7.elkl .na zn.ac:zrue Wlęk.s~e sumy.
być pu!lZCzDny 21 kwietnia, a 'On, Kan,tor, dowam'a dyr. W,olcae chows1cie go. Czy moiŻtyzmi~ z jednej i druog.i-ej strony. Nawet w
Na.
zapytani.e,
w
jaki
s.posób.
Man'
a
:ms-tał AT'eSmoWJaltly 2 kwietnia li si,e.dział nICI prZY1.'u$~~zać, a'b y fakty. znane .": Czę
Mil'hy.ku nie mogło jednoc~eśnie być a:k~yrski
mogł
op,onoWiać
slmf.~czme
pr~~
w
wie~.łeniu do połowy grudnia. Od t.e.go 5to~h,owde me doszły do .~~domosCl .cen•
.tua.lnymi tyle proces6w defrauda<:)'1jnych
cJ'W'ko zarządlJenl,om la,wadzkl'ego, eksper- czasu nae mó~ł p11'ścić młyna w ruch, bo trak Tymc.;z1a.s·em dyr. Wo)cle;ch~skl opaństwa, tyle sz.aJbie.rstw prywatnych, ty<!o
le niedoli redukcyjnej, tyloe wstrętnego ła ci wyjaśniJ11, że powinien zawiadomić wła- mU!Si·ał myśleć o swej obronie. Wk06cu o- trzyma~ awans i z~s~ał przemes10ny
dze cenb'alne o swym proteście, tym-cza~ świadczył,
że j.akikolwlek
zapadłby centrali warszaws'lnej. Centralla, ba.n~u me
mania praw, tyle Ie,kceważen1ta przyjętych
sem Manas.tyrski nie doni6sł ani o j-eciJnoej w}'Itok na niego, zaręcza, że wszyst- ~chowała. e,lemen~rn'ych ost'I'oO~~, przy
obow.iąZJków r 2Jobowiązad, co - w Pol.
nielegalnei manipul.aoeji. WykreśHł n.ato- kie llf.!eżnośd banku polkry;e i że z iego mtanow~t14u uTzędm'kow. odpoW1edzlJalnych
set!1 Stoimy nad pr:Dep8:ŚciĄ eokonomioczną i miast czarnym atnmenłem w parę dni p6- s.uonv Bank Polski nie ponies·ie strat.
W. oddztała-ch banku. ~ita.now~ła ZawadzpoHiyczną i trudno być opłym~stą. Ba~.ik
in,iej swoje noazwis:ko nalrzech de cyz:ja C'h ,
Na wni-oseJk prokuratora św. Orz~chow- kleg·o dyrektore·m pilollumo,
ze uk.ończ;ył
nie jest bankiem, weJk.s~l nie fest wekslem
wydanych przez komitet dyS'kontowy na skł, k.tńry ja,k-o oskaortżycieI brał udriał w tylko 3 kI'asy 6 kiJ. szkoły Lam.par&lego w'
akcra nie jest akcją, pożyc2'!ka wewnęt'1'Z~ posi'edZieniu kwaHfilkoacji wek'SoU do ,dys.kon- sądzi, dyscy.plinarnym prZledw'ko urzędn1~ Czę~t()oc~owle.o 1.'rogramle 4 kL szkoły re:- I
na Jest utopią,. pożyczka ,~r.anf.czna pro- ta, Po~atem wykaZlM10, te dyr. Zawa&z.ki ko.m ecłdziału ezęstochows:kiego B. P., o- alne'] :p.a.ns~,,:owej. Dyrektor lawadz:kl tut ,
w czasie swego ulf"lopu nadał ~ele.foon'ogram świadcT.Ył, że sąd dyscyplinatt'ny z:arZltl'ca przed l'eW1ZJą
prze'P'rowadzon~ w .Dddz.:
!_!!!*'F!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.;; do oddzioa1łu w Częstochowie, w którym Manastvrskienw, i'Ż nti.e wioedZiał co sIę cz;~,toch.
otrzymał 3!wans na anspe~to:a:
,polecił podwyższyć 'kredy1ty 'kiUru firmom. dział. w je.g.o dziale proacy i wobec tego reJon owe.g? WYkaz laJk?p6w cZ!e~6w ldzi~ I
Telefonogr!lm pf'z,Yjął Niedźwiedzki i za- J są4 postano~.'"ł p~zeni'eść go do i.";n.ego od- do ce.n trah Ba~ku PdJs.klel~o, ~ Wl.ęC w n.a T:
st-osował Slę do nIego.
dZ1!abt, zmmejsza1ąc mu kat·egorję płjlJcy, g(}r~zym wypaa'ku cen;trala. wledzlała.D ~a
Na wniosek a~~ .. Lan~au:a sąd pozwolił Nłedtwied-zkiego i Jackowskiego sąd dy- k;t~lonyc~ czekach najdalej w :rzy ~nl poź.
aohy. Ka.nior wy,a,smł w jaki sposób z,ostał scypnnaa-ny postanowił u$unąć za to, ł;e n1C:" PO!lllmo t,o ~entnla poro"b.wlla od- ;
Na e~ar-tej ,,komereneti rad'jofoniez.. wmtoeszany w uerę bankową,
pomalali Zawadz!demu w maniptt1a<:jach, Gztał hez ~on~rQh.. ~alSowy skup czeków
aoej", odlbytej ostatnio w Waszyn'gtonie,
trwał dwa l pół mleSlą1Ca.
3twie~dzono fakt przeładowania ahnos.feSkandaHcz.nym wyrazem nied'ba:l·Sltw&
Ty fa1ami radJjowemi. Za duto działa ieh w
centrali Banku Polskiego rest wysłanie na
rMnyd! kierunkadt i o r6tnem napięciu.
ro~pre.wę sąd-o.wą do Częstochowy przeda:>rzeszkadzając sobie wzajemnie. Powstał
suwkiela sw~o bez od:powiedni.eh pil.
więc projekt Q,gran~c:l;ęnia i!()ści stacji na ..
p1otencj'i. W cał>ei aferze b. ważną rolę Me..
dawctycb l: qedDoczesne~ i~ u-doskonagrała o.piesz:ałoOŚć centrali. W wpcu odby...
-lenieJt? W rzeczy $amej ·7.a<czyna być ich
ła /Się w ockh;. częs,toch. ~ewizja. Rewidenci
u duzo: napr~kb:d w StanaC!h ZjednQC:zospostrzegli niedokł-adnoścl. o.m.al nie udu..
nych, godlzie. w bieżącym r~kt1 projektuje
życia, a dopiero w list-opa:dz:ie centr.ala ~e
1'1~ załoteme nowyeb 200 broadc:a$ti~gów!
cydowalla się "'1,.,·łaĆ powtórnie komisję TeW Amery.ce coprawda dziesięć ~ł1jo.n6w
wi~jną, która ostatecz.nie zbadała stOłUll~
osób posiada aparaty radiowe, ale na tę
'ki, Firmy z.agranilCzne, ;ak "Cz.enst~cho-
.nawet ilość sta~je n·ad.awcze:;a tam Ib ezvie-nn'e" i •• MoHe" przyjmO'W'ały na własny
warun'kowo zbyt liczn.e. Jem do tę·dO do-rachune,k ()bI.i~i na olbr~ymie sumy l dy ..
~~ć. ip:erturb~cie, Sipowodowane fi przez
s'konta wek~~li I{antora i S~yd'łow.ski\!'~o. U.
lStmenle kabl1 elektrY,c~ny;ch, te'Ie'Sirafów,
nę·d·nik jednej 2; tych fi,rm stał
w Ba:nlm
telef01l6w i to d. nie dziw'oeogo, te w duP,olskim po <:ałych dniach ~ pi.eczątką firch:lwce sły~:ty się naraz p1ski, SJlcnypy i I
mową w kies LeIlli. Nikt nie :est tak naiwny,
'P '?rykowama... Was~yngto{lska kontcre.,.
.aby uwierzył, że firmy te obciążały w~asne
-c'~ wsk&ząła. tai potrzebę ustawowe.go
ra·chunki tylko na ży,cLenie dyr. Zawadzmu;dzynuQdowe~o u.re,guQ"wania f()z,m?l.
kiego. Obrońca w 'konkIQzji prosi sęd~Ó'w
tyoo kwestii, tyczącydt się "prze my sł!tt
o wyda.r~ie Spl"RWiedHwego wyroku. Ostatelektrycznego". TylJło, mięazynllrodowll
ni przoemawinł adw. Oderfe.Jd, który bronił
1(oO!Je!ącij4 J1,aaawoCów i słuohaczy może
Wojdzisławskie.go i prosił o uwolnienie 40
Zi'.q(}t;!C!c cłltat~eitf1em\l
ęhaosowi l·arijo.
od kary.
Wte1nu.
Jutro S1P<l-d'ziewal1V jest wy;rok,
Sc:inanie szu~aru na- lodzfe
. ~.t łatwiejsze.
niż U. & ... łódki
.
.r.-'
ł
~
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że przed woojną za.jmował się importem
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może być upośledzona

W najbliŻ$zym czasie otrzymać ma uwojewódzki, oraz łódzkie organizacie
gospodarcze projekt ustawy dotyczącej unormowania rozdawnictwa zamówień pań
stwowych, opracowany przez mln. przem.
i n.andnu do zaOipi'tll:owal'1;~ Us-tawa ta bę
dzńe miała wybit'tle maczecie d.la prz~.
I mysłu łód~iego, który to już niejednokrotnie przy dostawach suilma na potrzeby afmli pomijany był, a Większą czę,ść
zamówień O'trzy,m aly faJbryki ,~..tóJkiennńc~~
rząd

I

bie'lGkie i białostockie. Projekt ministeria_i.
ny zawierać ma przepa'sy i rozporząo.zcmn
o przetatigu, oraz o wolnej konkurencji.
W związku z oclbytemi ostatnio w mi~.
przem. i handlu przez wojew. Darowskiego
naradami, w wyniku k,t6ryclJ. podanowi,)no udZiieHć puemysłow'i włókienniczemu
zamówień wojskowych, na sumę olkoło 20
miljonów złotych - przewidziane jest udzielenie przemy~łow1 zaliczek na zakt,p
surow,ca.

Konkurenci a Banku Polskiego zllkwidowana
Wykrycie

..

i województwa

datkowe wzrastają Zl1Ja'CZnIt>
Iler ostro za,aŁak,ował grupodarkę maeJską
Dale; p. F.rejUch ,poruszył cały sz.ereg obecnej większości komunalnej, w skład
aktualnych p'ostulat6w kupiectwa W dzńe- której wchodzi również i frakcj.a żydow
dzinie podatk,owej, kredytowej i importo-I ska, posiadająca swego przedstawiciela w
- kt'
h
li·
.t .
. d ' h
w~-exp~rt-ow:elr
oryc ~ea '~ac'la mo ze u- maglS ~acle
l woc :reprezentantów w
ra,owac kUI>ledwo w,łólcie,rmtcze
od za- I prezydJtrlll rady.
gładv
,
Następnie przystąpiono do omówienia
W dyskusji n.a d przemówieniem. p. Frej- I spltawy org,aniz.a,cji ka,sy p,oźr-czkowej przy
licha mpr,aJł głos !T. P:ra.szkie'f, 'który w,s-ka· ! związku
ł
k'
,.
t"
.
,'
P
f
.
1
.
za.
na 10nte~Z'nosc wys ąplema z
o ue erowantll p a~u orgamzacji tej
sktem o amnestlę podatkową dla. zalezno- , kal~,y przez p. Ze!ma<tlOWlcZ'a , posf.anowjo.
śd z lat 1923 i 1924 T'
no już w najbliższym ~zasie przystąpić do
R. P11asz:k~,er wskaz.ał, że }eśH wł,adze organazacji tej insŁy-Łucji. Wkońcu przyjęskarhowe państwowe i miejs'kie ni'e mogły I lo szereg rerolu'cji w sprawach podaŁko
wyeg,zekw,ować w ciągu tych dwó,ch lat, wych, kredytowych i orgl8:ni-lIacyjnych, dotych nadeż,nośd, to świadczy to mjIep.iej, I ma,gaiąc się w pl'e rwszym rzędzi-e:
iż należności te ~ ru-eśd,ągalne.
Anmestji podatkowej cHa kupców, któ.
Obszerną c,zęść dyskusji OIad tym pun,k- rzy zmuszen,i bY'li zUkwidowac swe przedtem porza;dku dziennego p06więc.ono s'P ra- siębiorstwa.
wi-e s e k w e s ot !I' o w a n i a za n:ależności
Rozłożenia 'na raty i d.oliczanb 1 proc.
podatkowe towarów. prZleznaJczon)"'Ch do . \ta,ry za zwłol.-ę do zaległ-ości podatkowych
sprzedaży, co uniemożliwi<a bar,d zo <:zęsto z roku 1923 i 1904.
~
kupiedwu nOITm.alne prowadzenie przed.
Zniesienia podatku obrotowego.
siębiorstwa i chybia całkowid-e celu, gdyż
Nieobejmowania sekwesirem towarów
kupiec 'tIJi,e mogąc ISprzed.ać towaru,
nie przeznaCzonych do spr:zedaży.
może również u1ścić naJeżllJOśd J)od'a tkoPomocy kredytowej z banków państwowych.
wych.
R. BilaJer t>Oruszył sprawę albrzym.kh
Utwo.Tzenia w jalmajkrótszym czasie
cię.żar6w podat1{6w komu.nalnyc'h, nakła- kasy pożyczkowe.j przy związku.
dan)'lch na kupiectwo i .stwie'l"dZlił, iż w 1'0W tej sprawi~ ma być zwołana w najku bieżącym, pomi,mo ok,roj'erua budż~t~ hHż<szych dniach spe'Cj,aln.a ~o()nfeTen.cia orkomunaln~~O', cięz.ary te nie będą zmme}- ganiZlVC)r,}!l.a.
S.
srone. Cru.ał'aktetySltyczne jest, iż r. Bia-

OrganizacJa przysposobienia
lIoiskowego w woi.

KoszłY utrZymania Ul styczniu
zmnl.'.z,,, Ilę o 5-7 proc.

się

d a tyc , którzy legli po o uc em ryzysu

Wczoraj w lokalu okr. komi'SH związkó", zawooowyclt ,o'1~-''1ł(l s~ę doroczn~
walne z.gromadzeTIle pracowników S~kC)l
pie~anskie~ wchodzącej .w skład ZWi~lku
lJchwał"
spozywczego. Na zebranIU tem ~ozwlOęła
się ożywiona dyskusja nad ciężka sytua~ją
W dnIU wczoraJszym w Ioka.lu <:entralt'pracowników piekarnkich. a przedewszy- ' n~go lSItrOwarZ)'lSzerua 'kupców
i przemyst'k:iem ciętkiclt wa.ru~6w pracy, .SIp~J- słowc6w odbyła się konferencja przedsfudowanycll stlanoW'l~klem practodawcow, wicle-Ii związków kupi-eckich Ło,dzi i woOł'az meuregu owanIem przez Uos awę ca. 'd'
łego neregu spornych kW1estfi. Po refe.ra- ~ewo ZLwa.
..
.,.' .
tach wywiązała się dyskUlSja, w której podNa k-onf,e.t·encJl ob~c1U byh rowmez pokr~an-o konieczność utworzenia SlPecjal- słowi~ Mi'DICbeTg i Ros enblaU , rza,d cy gonej kasy saJJlOlpOlllO'Cowej celem udlziełama śd~.tlIa Zlebra,nia'ch i w~.eoa(:h organizac~
~spart bezr~o~nym ,członkom, któryoh społeczno _ zaw,odowych.
l1czba ostatnIo Się z,wlęk\$zyła. Kryzys boP ._-,..~
S k
wiem ogóLny i tutaj dał się we maki. Po
O&:1'eu,z.eme z,a.ga1'l pre~~ stow .•p. V;,
dłuższej d:yskusii uC'hwalono przysŁą.pi'Ć do poc2'Jem zakał gt,os p. Frejlkh, ktory nluor,g anizowama kasy w nathl'imzym czas:e. ·stcowa,ł cię2ką syttllaJCję kupiectwa u progu roku 1926.
Natlepie; l<atMłrofa,fność sytuaJcjd cha,..
rakteryzu~ fakt, iż zaledwie połowa kułódzkiem p1-eetwa W)'IkUlpiła p.atenty, czyli że druga
Wczora.j o fod;zinie tO-ei rano roUlo. ,poło.wa zmuuona jest zlikwidować swe
ezęły się obrady zjamu zwią2Jku strzeleprz~dsiębio.rstwa.
ckiego dbwodu ł6d ZIk1e go. Na zjazd tę"
Pomimo to Me m-e zapowiada, by d(,...
przybyli przed,sławiciele zarządu I!łówne
który
go związku z; Warszawy, OTaz ceprezentan- tY'Chcz,asowy system pooa.tkowy,
ci kil1rud.ziesięciu organizacji z Łodzi 1 zrujnował kupiectwo, uleg~ zmianie.
województwa. Na zjeździe tym oma wiano
Podatek majątkowy oparty je'Slt na stasprawy przyspo'Sobien.ia woj>skowego, przy.
nie
majątkow;rm .z r. 1923, szS!cunek poczem odnośni referenci W6kazywaH na kodatku doehod'oweg.o, m1.a.sŁ na -obli.czaniu
nieczność skonsolidowania
całej akc:;i
- przysposobienia pruz nawiązanie konła!t istotnej rentowności priedsię-bi.orstwa, o·
tu z całym szeregiem organizacji władz party lest na podatku obrotoW)"1l1, normy
wojskow)"Ch i t. d. Nie mniejos~ wagę prrv- podatku o'b rotowego me zostały dotąd obkładać . należy do &praW oowiatowych, 3_
za.gadnien1a te w}"Jllalgaj,ą baanej czujno- niżane, aczkolwi-ek kupiectwo bardz-o części i opieki. Po dłuższej dysktrsji przyjęło sto sprzedaj.e towary poniżej <:<eny kosztu,
Nied,ość na tem, ż,e na kup:i-ectwo nałocały szereg rezo1ucji, dotY'Cząocytb spraw
poruszonydt przez re fe reniÓ'W'" poczetn. rone .są na<lmieme ciężary pod a.tkowe , ale
dokonano wyborów
nowego
zarządu 'M.-domiar złego za zwłokę płaci się 4 p1'oc.
związku.
kary mdesięc.mie, przez co tWeŻDości po-

Jew. łódzk. ucltwalono zwr6cić się co
władz centralnych z; memorjałem, w którym zamaczano, że pmyjędew.niosku o
zaJu:zie wywozu otrąb wywołało przełado
",:arue . rynk!! wewnęŁrmego otrębam.i pn:~
m~mO'"Lllości zbytu, ograniczyło produkdę
młynów, powi~,s,zyło bezrobocie 5 spowo~o;vało stratę walut ~kS!P.oriowych z tego
zrc5<;lla. Sztu'C7..ne obnIżenIe cen otrąb w
kr8J~ w'ywołil znaczne podwyższenie cen
mąk! cthleba. Wobec tego młynarze uznaja
za konieczne utrzymanie w01nego wywozu
otrąb, gdy! przy wolnym wywozie żyta
wywóz trąb jest fonną szla,dhenie;szą i i!0'
spodarczo korzystnliejszą.
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fałszerzy 2{J-zlot6welł

Urocry5te ś,więto Ma,tki Boskiej Gromnkznej, uznane s'W'e~o ,<:zasu prze,z rząd
Rze.czyp,ospolHej za d zień 'Pracy, zostatŁo
obecnie przywrócone. - Wobec -p,rzy-.v1"6,cenia święta Oczyszczenia N. M. P., w dniu
2 'lute,go, urzędy pań,sŁwowe i t. p. będą niecrynne przez cały dzień.

Znuwu
z

hp,z~zp.ln!'
w 'pociągu

napad

WaxS'LaJwy donoszą nam: Włradze polkyjne zanołowały wczoraj świeży wypadek rabunku. popełnion-ego w wag,o nie kolej'owym na oso'Me Zofii Pochowskieoj, żo
nie inżynliera. Jechała ona do Wa,r szawy
prcdą,giem >os,O'bOWYn1, idącym z Lublina.
Gdy pociąg wY;fuszył z Otw'ocka,
wpa.dł
n.agle do przedziału II klasy jakiś handyta, który z ,ca!łą zu.chwó'..łośdą śdą!lnął .z
niej :pł02SZCZ kaTakułowy. M1tno podniesien,eg,o ala,rmlJ, handyta zdobyczy ·n ie porzucił i zanim zj,aw{ł.a się służba :k,ole}oWla, u, I.atnił się bez "ładu.

I
I

I .

Podczas calszej rewlz;'i 7Jnalez!on? r6wUkazanie ~ę w Warszawie w O'biE!Jg'U fał
.w ~iągu drugiej porowy stycznia tria- I szywyclh hanknotów 2O-złotowY'ch skłoni Dleż banknoty fałszywe gotowe l połgot.1 <
we w zn.a.cznej i1ośd .
wnl.ła :Slę dalsza znIżka artykułów pie:rw- . ło n,aczelnika urzędu ś1edcze,go, i,n spektoZbadany przez policję Kowal'c zyk wy·
~zeJ 'Poineby, t~01'1Zących podstawę hud- r'a Sonnenberga, do zarxądz.enia SlpeCi!a'1ne,
dał wspólnika sW1ego, AQeksandra Bujana,
zetu rdbom. ZnIżka ,ta dotyczy zarówl10 obserwacji.
arty~uł~w spożywoczydh l wyraża się w te~
$il ady poszukiwań poprowadziły do po- właśddela sklepu ~po:iywczego ze wsi
grupte Itc2lh~ około 7 procent,;atk równid wiatu węg,rowsk!ego, dokąd niezwłocznie Kotunie, który peroH roję a~enta fabrvki,
i towarow włókienniczych, a to w Z'Wiąz- delegowano za'Stępcę brygady fałsz~n;kiej szuka;ące,go Ifynku zlb ytu dla {aqSlyi\::h
kl~RY
ku %. ustał-eniem się kursu dolata. W rezu1- z dwoma wY'Woiadowrcami. Po ki~'kudllio banknotów.
, Clagn!en~B
~cie mitka kosztów UJtrzymania za O\Stat. wyoh poszukiwaniacIh wywiadowcy zwr6Jak się okaZUje, fahryka Kowa'kryka i
Dans~w~wes
me dwa ty~od,nie stycznia wyrazi się 111"7
cili uwagę na wieś Ale:ksandró-wkę i za- Bujana Młniała już od dość dawna, ~'u
Nader korzy,gine sZaJl1se wY~'l1a,n.ia wiełbą 5, 6, 7 pCOC_, a za cały miesią'C styc.lp-n częli obserwować mieszkańC!.-tej wsi, sto- . szczała jednak w obie-g fałszywe 20-zło!ów I
kich
<sum wykazuje obecna
l.oterja pań
- 3 do S procent.
Iar2'a, Jana Kowaloezy'ka, reemi'~ranta z. ki tyIko w okoli-cy. Dopiero gdy fałszerze s't w,owa w ostatniej swej (V~elj) k,l asie; su,I Ameryk'I.
szukając szerszego rynku zbytu dotarli do
: ma wyg,11anych tei j'ednej kla5y wynosi prze
:
W ,pewnym momencie policta wkroczy- I Warszawy, zdolnościami ich zainŁeresnszło 8 mi1;,on.6w złotych, prz-y;czem można
wała się warszawLSka po;ic;a.
TEATR POPULARNY. D,ii, w poniedtialek, • la do domu KowaJ.czyka i w warsztade
wy~rać na je/den numer 4CO.000 zł.
Fa1szerzy
l:
całą
fabryką
przywieziono
o god::. 8.t5 po cenach najniisz:ych "Jarmark mało , stolarskim ~alazła całą kompletnie urzą
Prócz teg'o są wygrane po 150.000 zlot.
nocy.uoicglej do urzędu śled-czego w War.
żeński", W(!so!a krotochwila. w 3.c& aktach J.
dzoną fahrykę ,pieniędzy wraz :r; klHszami.
100.000
zł., 50_CDO zl" 25.000 zł. i t. d , Co
s~wle.
Okonkowskiego. Jutro, we wtorek. dwa widowi.
farbą i papierem.
d~ugi 1018 wygrywa.
ska po cenach U1itonych o ~oclz. 4 po pot. ..l(ny, Ci~g.n~'e<n.i3. r.o7.poczY:Jaj ą 'się 4 l?te~o r:
1
tacy", wieczorem o godz:. 8.15 "Jarmark małteń. I
pałacu
Nlewlel'kl
/ b1eż. 1 trwalą do 9 ma.rca 1.". b.
~ki. Ceny Jnitone. We środę "Jarmark lIJałteó.lll
.1:".1
':.1"
z:apas losów je'St do n.abycia u kO'le'ktorów,
$Jd". We czwa.rtek o .od~. 4 po poł. ella młolhie.
iPoHc}a w Mszc~<lnowie wykryła po- I ża, wyrazi~ gotowość wskazania poli-cii:
:t.v sl:kolnej, staraniem Baluckł,~o koła poloidei tworuy mord.
gdzie został ukryty trup i zaprowadzit pOmacierzy szkolnej "Krzyżacy". Dochód, tego wio
W roku 1921-ym powróciła z Ameryki licję do piwnicy pałacowej, gdzie pod Pr.)aCz
dowlska prze::ll olSy na l ochronkę lSil Dalutach. do MSlClonowa rod'Z'lna, Made,jew'skich.
I dlogą '!- cegły, ~a łęhokoś,ci dwóch metrów Sp.oC· '--Ine r~a!)iero~y Tryumf"
Bilety w K~le teatru codziennie od lZ do 3 i
MaciejeW$cy, ongiś skromni gospodarl.~ ~nalezlono sz.klelet ludzkI.
I
\.1 f i
1
1
"
od 5 11.0 10 wlecU)rem,
nabyli za .pnywiezione dola.ry wspaniały
. Podczas śledztwa l!s!alon~, iż dnia
An(l!'iel~łde tytonie fn,jkowe
pafac, należący do Braneckioh i w pałacu I ltpca 1922 roku o godzInte 3-el w nocy, 1dy
~
GO$CINNE WYSTĘPy VKRAllQSlOEGO
tym zamies~k.'Ii.
spał w stodole, z~wołała go do siebie .MaCygara zagraniczne
TĘATRt1.
Po upływie roku Stanisław Madejew- clę}ęwską. i wskazując na leżącego ~ r.oz••
•
W .rod" clllia 3, w czwarte", dni/). 4, (mu: w ski, licz~c:y 35 lat. uginąllbez ś1adu.
p-lataną sie1de i ą g~ową męża $weJlo oswiac1
na.hywac DlOZna Wyh1(~ZnH.~
piĄtek, dnia 5 lutego, odbędą się w sali FiIharmotona iego, S1:efan;a Macie·ewl'ka, licul- , czyła, iż 'Popełniła to z miłości d.1a niego.
•
t t .
Ilji Iło~cinn. wy.tęl'Y Qkl'/li6Iki,go ol'erowordra. ea 38 lnt, opowiadała wszystkim, że mąż !
Trupa owinięto w koc i ukryto w sp:W sklepIe y olllowym
mntycznego teatnł i odegrane 7.Qstanll. n<lstępują- wyiechał Z powrotem dO' Ameryki.
\ żarni, p~czem Pęciła n~ roz'ka,z ~tra~Z11ei
ce utworyl w środę I "Oj, nę chody Hryelu 1Ia
Przen rzekomym wyia~dem Madejew- kod~anb wyk.ooał mogIłę w plwmcy 1 t: 0 - I
wec:temyd", słynny melodramat w 5 aktach ze
~,kiego do Ameryki, Maciejewska porzy!ę_·: c,hował, w mej trupa, zasklepiając podł.:J!lę
A
il.
ilpiewa1l1i i tańcami Stll.ryckiegoj w czwartek:
la na mie~l,kanie ,j e,go bratanka, 17-leŁnie- cef;aml.
_ _ _ _ _ _~--- _ _ _ __
"Chmar." dramat w 5 :!ktach ze śpewam! i tań- go Dominika Pęciłę. z którym łączyły ją
W ·czasie sprzeczek z Maciejewską Pę
GABINET DENTYSTYCZNY
cami Suchodolskiego, Oraz w piątek: .. CY!!Il:tka następnie -~ iak povnzechnie mów:iono 7 ił,a njcjetdno~rotnle rozkop.y;vał piw~ni,: ę
Aza", melodramllt w S ~lctach ~o $'pjęwaml i ta~. stosunki m-iłosn'e.
l dla fJoslracU1 U .pol~azywal Jel sZCZątk1 zacami Staryekiego według powidci Kras;::l:wskic.
W grudniu lllbie1łe,go roku Made'ie '11- mOT'dowa~ego.
i1awrot 4.
go .Chnlll za wsią". Zespół ~kł'łd4 1I1ę z 26 osób ska ~erwała z Pęciłą.
Ma'C!€I,ew:ską a~es.zlowano.
.
.
i p('l~iłda balet, chór otaz wlu!ną orld<!sLrę_ PoWc-:oraj P<;,ciła zgł~:t <;ię do l~omc".
_ ~,MaC1~JeWscy mIel: ,ze f-~bC' .d\:oj~ d r.:t'- ccdzi.::'nnie od (j do 7 wie cz. specjalne
godzmy uprzystępniające
581cl:atek Pf1;Qd~tltwień o godz, 8.30 wjf)cz. Ceny ol. ciantf1,npsterunku Pub ::'2'cwski ego i osl{<lr- I CI <Jn1etncego Henryka; 11-letnlego Edw,.F
1)0 cenac: h kliniczD7'cb.
w.i 4plewa.;rckl Berty Crawford będrt mieli soo. ż.aj1ł(, M.a-cjp';+rw,<:k. Q 7R1l).Mdowanie me- I da.
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.
Bank Gospodarstwa Krajowego l

Polskę
A skończy się to unieruchomieniem kapitału i podwyższeniem

elektryfikuje
pen~ji

o

dyrektorom tej instytucji

! siu banki prywatne tak haniebnie naduży-

ile z :adowoleniem powitać na'leży

każdą wiadomość o zainteresowaniu sił(
Pol~ką kapitału zagraniczne.go, o tyl>e wy-

!

miesią~ad1 pomocy k.redytowej d1a illsty-

ły zaufania swyClh k1i!entów, że w tej wi~ltUC I! bankowydl.
kiej instytucji kredytowe1 była jedyna iQ- I
Tutaj w'łaśnie na1e,ży

razić trze·b a pewne wątpliwo,śd, o ile ka- I ·s zcze pewna lokata.

pitał ten wpływa pewnymi zan:ie<:zyslicZ'Onymi kanałami.

Zr'esztą zaznaczyć należy, że wuo~t
doty<:zy wyłącznie wkładów na raohun-

Ostatnio doniosły pisma o p·l ana·cth elektryfikacji Polski, które ,realizować zami~rz:a konsorcjum amerykańskie p1'zy wS\półdziałaniu Ban!ku Gospodarstwa Krajowe~o.
I iu właśnie nasunąć sIę musi szereg
poważnyoh
zastrzeZed.
Pamiętać bowiem trzeba, że ta instyŁu-

,k ach czekowych i bieżących, gdyż wkłady ierminowe i oszczędnośdowe utrzymują się od lipca stale na jednym poziomie. 'L
nieznacznemi wahanIami.
Na wzrost kredytów złożyło się ź'\'fięk. po ż ycze k b ez t
'
h lI\..udo
szenle
ermrnowyc;
IU ' wlane) i na rachunku bfeżą'Cym (banki)
I '
. . -I Natomiast stałe zmniejszenie wykarzują
Ir.redyty pod zastaw towarów, a przede~
wszystldem kredyty wekslowe (o 20 mUfonów złotych w ci8gU 2 miesięcy). ZmniP'iszen.ie się portfelu we!kslow.e.g o pozo'stai~
bk
' p.rzez
w ~ląZk u ze ws k
azanym
an OWI
min
skarbu
nowym
kierunkiem
polit,"ki
I
.
lkredytowej. polega;ącym na zwróceniu
balliku w pierwszym rzędzie do o,bsłUtgf intyt"
ńst
_1..
r"
I s
U<:')l pa
WOWyan, oraz rea lzaC)1 zamierzeń państwa w dziedzinie .gOSPodar.c;zej, a wię<: przedew,s zystkiem finansowania ructhu budowlanego, oraz w osiatnich

znaczne kapiCJ'a finansowa zaani"ażowała
'5

tały w priedsięlbiorstwa pr7Jemysłowe. towarzystwa akcyine, których rozkwil sk(jńczył się po krótkim okresie "lat tłustych".
Te O'Peraeje un1eTuchomiły, znaczne kapitały
banku
un1emożliwiły działaln:>ść
kredytow"
dla iprz-emY$Łu.

I

Nie można też pominać milcz:eniem fakot

tu, że zawiod-ta naizupełniei dział!'llność ~
ukresie kredyt6w budowlanych., clt,.,ć
przecie na ożywienie ruchu budowlane~o
z wiosną ub. 1'. tak bardzo li.c zono, i ta'k
wtel&ie do t>ego iOuyldadano nadzie~e.
A nstatnln jedno z o'fsm krakowskich,
'abalizuią<:dziablność Banku GOSip·odarstwa Kraiowe~o porłkreśiiło, że zbyt wysokie pensfe dyrektorów nie m.o,~ły Wipłynać dodatnio na akcję kredytową tej inctvtucn.

•

Jak

•

I

•

'WYIgląda bIlIans driałalnoś<:'i banku

' ca
Szkoła tan
===-ss

W L· ., k· g
E
g.•. lr I·
. Jpms le o ~ waa lelt.aa ł.

Od lutego rozpoczynają się nowe komplety:
.kurs p~czątkowy" i .~~_ zaawansowanych"
ADMINISTRACJI DOMU,
biura ł t. p. lub dodatkowego popołudniowego zajęcia poszukuje inteligentny, ustosunkowany unędnik.
mogący
ofiarować 500 zł. za pośrednictwo. Oferty
lub "Prawnik".
489-3
ZAGUBIONY
tostał pro~est na , sumę zł. 60, wystawca Wolf
Goldman. um. w Kaliszu i tenże został protestowany w dniu 17 stycznia 1926 r. Na d~. H. Nat6rskiego. Cedp.nci: D. Frydman, Hersz KleinJI:lan, H. Hendeles i Fajga Hendeles. Za wynagrodzeniem proszę odnieść do redakcji "Głosu Polskiego" pod "H".
531-3.d
W 30 LEKCJACH
pod gwarancją wykluczającą wszelkie ryzyko,
wyucza praktycznie na samodzielnego buchalterabilansistę b. rzeczoznawca z wyższem wykształ
ceniem Po ukoliczeniu świadectwo. Niesamodzielnym instrukcje w sprawach: zaprowadzenia,
prowadzenia, nmkruęcia I kontroli ksiąg, sporzą
dzania bilans6w, reorganizacji i regulowania nieprawidłowo prowadzonych, sporządzenia snrawozdal1 podatkowych akc. tow. i t. p. Wykonuje
również
sam powyższe czynności. informacje:
Biuro Buchalteryjno-Rewizyjne, Piotrkowska 183.
535-3

eji ,goSlpcdarczei.
Ale rzeczy bardzo przykre znajdujemy
na szarym :końcu, gdzie jakby od niechceI rua sŁw1erdzono.
Na,j;p oważnielsze zmniejszenie konstatu '', emy w grupie kredytów dla przemysłu. Kredyty rolne zmnie j szyły się,
i
.
'
co nie może uważane być za rezuIta.t
' nadzwyczaj pomyślny.
Bank Gospodarstwa Kra:owego nawiąz.ał kontakt z amerykańskiem konsorcjum
.c;elem zelektryfikowanla kra ju.
i
Niewa.tpliwie rozwój <los,podarczy
pańI
ó
stwa zależny J'esi również i od stworzenia I
wielkich sh;,cji elektrycznych, zasila!ących
tanią bardzo ene1'gią potężne qynamomaszyny i fabryki.

dni

następn7ch!

dzJ.siejszym na ;polu Mokotowskiem odtył
się bieg na prze'łaj, zorganizowany przez
A. Z. S, Tra~a biegu wynosiła 2100 mtr .._
Jako paerwszy przybył do mety Kostrzew ,
ski (AZS l w czasie 6 min. 29,2 sek., bijąc
tern s'a mem zeszloro.c;zny t'ekord JawoJrsklei~O o 2 'Sek. II~i przybiegł JawoTs,k i
(AZS), III-ci Wiiuch (Warszawianka).W ,bdegu powyższym startowało 14-tu zawodników.
REWANż W CHODZIE DOOKOŁA

PLACU SASKIEGO.

ego :

!

I

I

I

I

Nowy

!

d '" Z. O. P. N-U.

l

wczoraj.

I

I

l
l Walne zgromadzenie zwi,zku dz,ennikarzy
i publjcystów sportowycn w Warszawie.
WARSZAWA, 31 stycznia. -

Wczora:

o'dibyło się walne ~romadzenie warsz.
związku dziennikarzy i pubHcystów sportowych. Ze ~'Prawoz.dania zarządu okazało

rozwija, zgrupowawszy

kilkudziesięciu człon'ków i zdobywszy sobie siedzibę w pasażu Luiksembur,ga. Owo<:~m d~aral'no~.d zarządu i.es.t p,okaźna ':l:b-J;~teczk~, kio:a p~6~z hieratury sporlowel, zawuera WIele kSIążek naukowych. -'

IWybory
Sikorski,

,

Pocz. o godz. o 4.30 pp., ost. seans o lU-ej.

dały na.stępują'Cy wynik: prezes
członkowie z.arządu pp.: kpt

Misińslki, Pas~owski, Kamiński i Wa1czak
kom, rewrizyjna: kipt. Królikowski, p-na
! Muszał6wlIla, por. Burharot. Sąd związ.'ko
wy: kpi. Krakielt'ek (pt'lzew.), dr. Mie1leoh 1
Rasike, za.stłęp:cy pp. Sośnk:ki i Vo,g el. Sp1'awozdanie zarządu ~rz!yjęt'? hez dy~kuSJl. a za. owo~ną a'zl~łalnosć wyrazono
I

I

II

zW1ą'zkoWl podzlę1kow.ame.
-- -

oce a

i

n.

I

Niebywały

Dziś

BIEG NA PRZEŁAJ W WARSZAWIE.
WARSZAWĄ 31 &tycznia. W d..'1iu

II
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l

za-I

l się, iż Ilwiązek się

BIURO BUCIł ALTERYJNO-REWIZYJNE
(abs. praw i' b. rzeczoznawca ksiąg handlowych)
wykonuje wszelkie czynno~ci buchalteryjne. bilansowe i rewizyjne, oraz udziela instrukcje.
Piotrkowska 183. Tel. 41-31.
536-3

ROZGRYWKI MECZóW Z DRUżYNA1~U
ZAGRANICZNEMI.
WARSZAWA, 31 s.Łyoznia. - Jak nam
z z;.wi~k.l zw. sp. komunikują, uchwała o
nierozg1'ywaniu zawodów z drużynamil.a
granicznemi z.apadła jedynie co do nierot:gr'Y'wania zawod6w piłki nożlIlej i kola .. skich z profesjonalistami za,g ranjcz.nymi Z.
Z. S. proponuiąc to P. Z. P. N. i tow. kohrskioh, wyclhodzd~ z założenia, iż zawoJ-y
takie nie wychodzą pol's kieinu sportowi na
dolbre, ani pod wz~lędem moralnym, ani finan·sowym. Z. Z. S. nie ;e&t przeto przedwny kOlIltaktowi z amałoraIDIi 'zagranicz. nymi, których zdanie naj zupełniej podz.l>.
lamy.

Czy rddczywiścter jedIt~ ~rawr ~e .tak I
WARSZAWA, 31 stycznia. _ W soboważne!,. ane zo.s ~ y w aS'CIwym _u z!Om , tę o ' godz. 16-ej r,ozpocz.ął się chód dookoła
1 na w~ascIwych mleJs<:ach.
\ PLacu Saskiego,
w którym w.zię1i udział
s ; francuz Carade;c i znany lekkoatleta poll ski Jackowski. Chód t.en był rewa:nżem 1"0~a WłOS1z1·
podobnego meczu w dniu 24 b. m., w któ1
I\.
11
I ;r ym Ja<:.k owski zwyciężył fn,ncuM.. W nOFw
Z Warszawy telefonuie nasz Koresp.: I nie miał ani Ikompa'Su, anj busoli. W ten! cy zooboty n'a niedzielę o godz. 130 CaraI dec zemdlał ze mużenia, wobec czego
Jeden ~e sławniejs~h letników św1a- I sp0tS-6Ib do1arł do jakichś pój aż pod TarM- ~ Ja.ckowski kontvmuowatł chód .l'-lel· l' __
I
~ d
,ua.
__
towy<:n, Artu1' F errarf, Johnik włoskU,
wem, gdzie zdecydował się wy. ąować, , kończył go w dniu dz:isfej.szym, t. j. w ni'e; improwizował w ostatnich dn iaoh raid po- lc:nbarciz:ei, że ~arr.5y benzyny zaczęly I dzielę, o godz. 4 po południu,pr~ebywaI.
.l.,.
k1
F'
ć D ·~n ..: ·
. k ..
jatc w ciągu 24-ch godzi.n 150 klm.
Wletr.z:nv cit~ości p:rzeszJo 600 m. erra,- SIę wyczerrpywa. Zl~ ZlmneiJ rW'l l wyI ri, krŁ6ry p,rzybył 10 dni temu do Warsza- j<\itkowrm z'doLn{)ściom, lotnik włoski wyWALNE ZEBRANIE WOZPN-u..
I wy, aże.by przedstawiić newy typ samolo- lądował w pustem polu bez tadny.:.h I
I
A
Id"
t:;".. 'I 700 HP " one- ws t rząsnten.
..•
I
WARSl-A WA, 31 .stycznia. - DzisIaj
tu , nsa ·0 i ,,('Jat o s' e
.
."
: edbyło się wa1lne zebranie warszawsJd,ego
I gdaj, w drodze do Krakowa, wzbi'ł się poNastęp.ne,go dma powrociJ d:rogą po- ZOPN. Wybory dały następujące wyniki:
i nad 4.000 m., :z powodu joednalk nieprzywietrzną na tym samym aparacie do War- prezes Esman, vice-inż. Dudryk i ZakrzewcbyLny<:1h warunków atmosfery<:znych, nie sz:awy, dokąd IPtrZybył o god7Jinie 4 .30 pCi I' ski, sekretar.z-.Pawłowski, skarb.-Burt
ł k
d
G
mó'gł wylądować. Pod apadem 'Przeciągapołudniu, przywożąc z sobą obserwatora i I s~ yn, cz on OWle zarzą u -pp . . r~zecl
,1 .._
k
_~_
1.
d"
h l'
ki, Kobóz. Loth Wacław, Ka:s~tell Mi.chały irzy warstwy <:!UlwU1',
ióre Za:K.rywa!y
wo\.: !l1(C anIK.)W.
.\ ł.owski. Wy.l-.
n, • Antosz~~"'u.z:ta·ł G. 1· D. _ .:ł"
,li,l;"
zupełnie widok zieM, uniemożlliwiając mu
Zaimprowizowany raid tam i z po- wicz..
w ten sposób orjentowanie się. Opuśct- wrCYbem w)'lllosit prze,gz1o 600 kim. Lotnik I'
I w.szy się niżej, FerTari ujrza'ł pod solbą ;e-j komandor F-errari w wywtiadz:ie z Itutefs7.ą
PIŁKA NotNA NA GóRN. ślĄSKU.
doo wielki całun śruiegu, który oślepia! lot- prasą zazna' c!zył że odniósł nadzwycz.ai
KATOWICE, 31 $tycmia. Zawody
k
11..1 k
'.,
. .
piłkarskie przyniosły następu;<\ic-e ~ezuHani a swym 'o as iem.
sYll?paty<:zne wr~z~nle z pnYlę C1a , 7Jlto to- , ty: DjallQ _ Lipiny 7:3 (2:0},
A.małors.ki
Nie mo.gąc zorjentować si~, g'd zie znaj- wane.go mu w mle).,;cu przymU5owego ~ą- , K. S. _ IFC. KatowWe 4:1 (3:0) , Pogoń,
duj-e się lotni5ko mokotowskie, Ferrari podowania przez 1udność wiejską i olkoJhz.- 'I Naprzód 1:0.
. .....{:
stanowił kie.rować się Ibiegiem Wi.sły, gdyż
nydh ziemian.
. .,.
Wf \DOMOtCT Z POZNANIA.
I
POZNAN, 31 ."Ły<:znla. - W zawoClaJCh
zarzą
~.
I ' puhar POZN. pomi....t·-· Wart" i Pott..... nią
~7
.,.
6'"
i zwyciężają pierw~i walkowerem 3:0. VI
ukonstytuował się
i ZJa'Wodacn to,war,zyskdch Warla odnosi zwyI dęstwo nad Pogonią w &tosu11k:u 5:L
Dzisiaj został ukonstytuowany nowy ring.
zaTZąd L. Z. O. P. N. w osobach:
Do wydmało gier i cły'9cypJ:iny w~u,
PRZED PIŁKARSKĄ KONIFEiłiliBCJĄ'
Pr.zewodn.. K. Zabłocki; pierws%y wice- I pp.: Malmowski - J:r.ze.wodniczący; HoW BRUKSELI.
, \
prezes p. Konopka; drugi wUC0pł'eftS p. man - wicepr.zewodn.czący.
LOIN!DYN,
31
stycznia.
W
lko%met'eD.cji
Rode; se.kretan p. PiątkowSl1d; skarlmik
Dookoptowl8lDi, pp. Kampf, -SkibiJcki.
bruksehlkiej, k1t6ra ma się od'być w dinilO 24
p. Kahn.
R.C!zmysłowlcz, aenke, Sz-.I1zyngier.
Pięciu C7.ł'Onków zarz,~du: 1) Rozenberg, l
Kapitanem związkowym ~ł wyWa- lutego b. r. an.gIielski związek pinu n.O'tne)
tl'działu nie weźmie. Jedinym z powod~w.
I 2) Hesse, 3) BłażewSlci, 4) Liebe.rt,
5) (Je- ny p. Sztencet
odmowy jem r6ż:nioa zdad co do 'Pojmowania kwe'S"tjoi amato.rstwa w pike nożnej.

I

- PrzesiIenip. n!.lansowe, czybmy w
tem spraworoaniu, aczkolwiek dale się
dotkI'iwie od<:ZlUwać i bankowi, nie powstrzymuje bynaimniei wzrostu działalnnści teJ' instytu<:;;, a w pewnych nawet
)'
wypadkacl1 sprzyja jej 1'ozwo;owi (7)
- Z rozpeczędem kryzysu ,g osI)odarczego tempo wzrostu wkładów stało §!e
szybsze.
Słusznie. Ale nie jest to Clhuba zasJugą
l'
B ank u G ospodarstwa KrajowegO':
popro-

pewną

nel~o i J:omoc kredytowa dla banków nie
wpłynęła ani irochę na c,ałokształt sytua-

Za mprOW'J· zowany raI-d lotnI·

w świetle ofiC'jalnyoh en'l1llcjacji.

•

.

wyrazić

wąiipliwość: finan.sowanie ruclhu bu·dowla-

Nr. S2
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sukces na

całym świecie!

ntmart 'e

Wielki dramat salonowo-sensacyjny o niebywałem napIęcIU w 8 aktach.
Dwa środowiska: zdegenerowane możnowładztwo i nieokiełznani
apasze paryscy. Pojedynek zmysłów i siły. W rolach gł. pięknolica

NAD PROGRAM:

ZA WODY NARCIARSKIE O MISTRZOSTWO FRANCJI.
tPARYZ, 31 ·$łyCmlia. - Tyiul misłc.za w
ieźdz:i~ na narta<:h .zdobył PonWie!!".
W
biegu na 50 klm. zwyciężył Medy (F.rancja) w cz.alSłie 4 godz. 34m. Zawodnicy polscy udziału w biegu powyższym nie wzięli,
gdyż przybyli m późno. W bie-gu na 18 klm.
pierwszy puybył Somon (Fr.) w 1 g. 13 m.
Jako trzeci p.rzyby,ł polak Józef Bujak w 1
g. 13 m. 57 sek. G~ienica-Sd.e.czka .zajął
13-te miejsce. Startował>o ·w .zawodach 70
zawodników.

(Noce Paryskie)

Film z życia miljarderów amerykańskich w Paryżu .

Elain

Hammersłel·n im:sokSOo~ciel' nie
...

Występy

i:)

LUU TElLEGEN

artystYCZne:

t) Prolog-A. Haczorowski. 2) Matelot - odtańCZY J Pawłowski. baletmistrz scen warsz. 3) a) A-Gramofon gra••• b) Śmiech
- oflśpiewaJanina Wł\sowiczówna. 4) a) Aniele mój ••• b) O, Holombinko ... ty ma! - Najnowsze szlagiers Rentgen~ odśpiewa A. Kaczorowski. 5) •• Rio-de-Janeiro'lo tango - odtańczą Kazimiera Lut6wna i Jan Pawłowski. 6) Zofja Hosińska, primadonna Mirażu
i "Czarnego KotH" - odśpiewa "Czółenka i Ostt"o~i" 7) ,,~urjerakll szlagier Lawiń§~łego - wykona A. Kaclorowski 8) a) Ja się boję sama spać! ...
b) Lou - Lila - szlagIery Pogorzelskiej od~piewa Janina Wąsowic;;: 6wna 9) Tańce ros"jskie - odtańczą Kazimiera Lutówna i Jan
~
D~
Pawłows l-U ~
10) Chłopak do wsz)'stł{iego - Groteska w 2-ch aktach •
50-=Redaktor i wydawca:",Marceli Sach••
W drukarni .Głosu Polskiego~, Piotrkowska 86.
Redaktor odoowiedzialrlY: . Wł'łd:rdU 1:1'*.,,' .....
________________

•
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