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„Nowy Przyjaciel- Ludu“ wychodzi trzy razy tygodniowo.
r,a poczcie miesięcznie 450 mit.
i '? '
-0t*noszenia miesięcznie420nik, z odnosz. w dom-450 mk,
Ilj»od opaską miesięcznie 750 mk.
u „ p-on ó;: ,,„ j
Pojedynczy egzempjarz 40 mk.
r
J pod. opaską ^ franki. W innych krajach 200 procent drożej.
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- Bezwzględnie zdecydowanym etapem
....................
w rozwoju
■pzycii stosunków wewnętrznych byi dzień 17 marca
J h r-> t. j. dzień uchwalenia Konstytucji poiskśej.
jfcściwie wtedy powinien byt zakończyć swój żywot
jm Ustawodawczy, wszakże wskutek rozmyślnych,
Ifcelowych intryg oraz przewlekań lewicy żywot jego
Stał przedłużony o przeszło caiy rok, w trakcie któcl,:° uchwalono ostatecznie rozmaite dodatkowe posta
wienia przepisane przez Konstytucję, a najwięcej
zajęło opracowanie ordynacji wyborczej. Z chwilą,
®ol t0- zostaio dokonane, nawet lewica była zmuszona
)!)|P*ć i zgodzić się na zakończenie sesji Sejmu Ustajdawczego oraz rozpisanie nowych wyborów do
Jrwszego Sejmu Ordynaryjnego Rzeczypospolitej.
( Rozpoczął się niezmiernie gorący dla kraju okres
0i przedwyborczej, okres, w którym zarysowały się
P zasadnicze 'prądy: z jednej strony konsolidacja
.-^powań narodowych pod znakiem Chrześcijańskiego
śaązku Jedności Narodowej, którego listy przy wy$ c h otrzymały nr. 8, — z drugiej — niesłychana
wetn wyuzdaniu, oraz bezczelności kampania przedłorczg lewicy, pełna brutalnych oszczerstw i jjptnych insynuacji pod adresem obozu narodowego,
parze z tyyn ostatnim objawem szia akcja t. z.
ęjszości narodowych, które, jak wiadomo, utwoV jeden wspólny blok, idąc razem do wyborów,
•m samem niejako rzuciły w sposób zdecydowany
lwicę społeczeństwu polskiemu. Wszyscy mamy
.
ladte z...,
świeżo w pamięci wyniki ostatnich wyborów.
FĆ^
.Potrzebowali tu dokładnie przypominać,
l - a w k ć . Ograniczamy s^ę zatem do stwierdzenia
f '
Sejmie iw Senacie stronnictwa narodowe
zyskały bezwzględnej większości, a wszelkie
Icrtl*« rzen‘a teiże większości przy pomocy „Piaow ‘ spełzły narazie na niczem wobec krętactwa
isgogji ludowcowęj. Skutek tego pierwszy pre. Rzeczypospolitej zosiał wybrany głosami mnieji narodowych oraz lewicy, a epilogiem tego byl
iy Oakt mordu dokonanego na jego osobie przez
,vleka> który uległ w pewnym porywie swego ro
ki nt!TcPan8waniu nerwów popełniając morderstwo
P‘ Na«ntiv.'iczu. Był to wynik smutnej polityki
L ^ g o g j i lewicy, a zwłaszcza Piastowców, aa
itw Sumieniei skutek tego, że nie chcieli dopuścić
lrri°r2enia sta*ej polskiej większości spada krew
łd r°'Vanet?° śp. Prezydenta., Dalszym objawem
)rJ.U(-h ca*®£° społeczeństwa przeciwko rękawicy,
t \ 3 narodowi polskiemu przez mniejszości naro. ’ °^ruch ten bardzo zdrowy wyraził się w for||
j tu zwłaszcza żydów, który oby tylko chciał
. ynti a nie został tylko przysłowiowym slol* w i° | niem! Drug' Prezydent został wybrany tąż
ni i-vch Zośc'ą' wszakze sentyment stronnictw nay °ezekuje wyników j'ego pracy na odpowiei n U\h^^zie’
s'? wypowiedzieć ostatecznie
on ’v >ic'echowskiego, wierząc niezłomnie, że
'll1jac„m° . a:Z£*ć się całkowicie bezstronnym, oraz ro—• ^ ^ ^ 's t o t n e potrzeby państwa na swęm wysoam 19 '2 by' widownią niesłychanej wprost w dzieW? '• i8dnostki, a mamy tu na myśli p. Pil
enie t, ż wywołał dwu miesięczne przeszło
sebis, z. zadnych powodów, a kierując się jedyy rząib ' ambicjami i nie chciał dopuścić do
pwycj,4 P- Korfantego, opartego na czynnikach
i
He to przesilenie szkody przyniosło
kraj^knżemy to omawiając sytuację finan°gromń luta) tylko podkreślimy jako znamienny
acji n n?k.radość całego społeczeństwa z powodu
\j| enta. ’ '*8udskiego ze swej kandydatury na
J ? e s S 8zy<* wydarzeń wewnętrznych tego roku
przez I], ^kreślić ostateczne przejęcie Wiieńi|e ogóin i0iskę, wybory do Sejmu śląskiego,
■Pienie p",e , ,n 'epowodzenie akcji komunistycznej
fc
‘skł> i likwidację ministerstwa b. dz.

Odezwa

Cena ogło sz e ń
Zwyczajne za wiersz noriparelbwy jednołamowy
.
10U
Zaiobne i dla poszukujących pracy
.
N.
.8 0
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
- .
. 300
Przed tekstem na 1 stronie
.
.
.
.
400
^ Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
fy'a ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzającei odpowiedni rab;

Rok X.
*■

szawskiej ( —) Leon Staniewicz, rektor; imieniem L
Warszawskiego ( —) Jan Łukasiewicz, rektor; imier
Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu Hcliodor Świec,
prezes; im. Uniwersytetu Stefana Batorego we W.
Stefan Ehrenkreuz w zastępstwie rektora.
Do powyższej odezwy przyłączyli się: Kard '
Daibor, Prymas i Kardynał Kakowski.

P rzedstaw icieli D uchow ieństw a i In s ty tu c ji'
N aukow ych do Społeczeństw a Polskiego.
Wśród grozy położenia, kiedy nieszczęsna zbrodnia
wstrząsnęła węgłami i istotą państwowości polskiej,
poddćla ją w wątpliwość e nawet pohańbienie, odzy
wamy się do społeczeństwa naszego. Z bólu i troski
poczęły się nasze słowa, nie mniej towarzyszy im
otucha, że wielkie niebezpieczeństwa, które przeży
wamy, tchną v: dusze miłujące Ojczyznę winny wstręt
Pierwsze poświąteczne posiedzenie Senatu odfcę
przeciwko wszelkim jątrzeniom, wyskokom prywaty się w czwarek 11 bm. po południu. — Senat o!
czy lekkomyślności, rzucę hasło miłości, ale także dować będzie nad projektem regulaminu 3 c
męskości i hartu.
czwartek, piątek i sobotę. — 'Dyskusja zapowiada
Więc czae to ostatni, aby się wyrzeettego wszyst bardzo ożywiona, ponieważ przedstawiciele lewicy b
kiego, co zdolne jest zwiększyć i zaostrzyć różnice oponowali bardzo żywo przeciw niektórym posta
i przedział między ludźmi, stronnictwami, czy poglą wieni-om regulaminu, według nich nadmiernie rozs
dami, czas wyzbyć się dzielnicowych uprzedzeń i nie czającemu kompetencje Senatu i zbyt szeroko in
chęci a nawet nienawiści, które posiane przez zabor pretującer.iu postanowienia konstytucji.
ców znalazły do serc ciasnych i pyszałkowatych umy
Dciia 5 bm '.komisja regulaminowa senatu obradow
słów przystęp zbyt łatwy. Czas to eatatei, aby z po i przyjęła 62 artykuły projektu uez większych zm
wagą chwili się liczyć, podporządkować swoje oso w drugim czytaniu. — Do art. 8 przyjęto poprav , |
biste pragnienia i pożądania względom na dobro Oj sen. Brandego, zdążającą do powiększenia liczby
f
czyzny i ugiąć to, co w nas' jest egoizmem, niesforno kretarzy Senatu z 5 do 6, aby w ten sposób ży |
ścią, przeżytkiem dawnych narowów, pod wymagania mogli mieć jednego przedstawiciela w prezydjum Ser,; ( 5
praworzadnęćD nańMwossiści i. swsłeczneao „ ładu,
Czat wreszcie ostatni, aby slłumic w sobie wszelkie
wady, zawiści osobiste, zrobić w austacii miejsce dla
wielkich ofiarnych dla Ojczyzny uczuć.
Pierwsze posiedzenie Sejmu po przerwie świątecz |K I
Rząd powinien ptzedewszystkiem przyuczyć ludzi
•
do poszanowania władzy, aznania swej powagi, do zamierza p. Marszałek Rataj zwołać na 16stycznia, czyniąc zadość
życzeniu p. Prezt
uległości wobec swej powagi. Ludzie o silnej dłoni,
0 prawem sumieniu i sercu zdołają tego dokonać, ale Rady Ministrów Sikorskiego, który prosił o kii
społeczeństwo całe winno itti poprzeć w zadaniach, dni zwłoki, aby Rząd mógł być w pełny
vod których spełnienia zależy zdrowie, szczęście, dobre,- składzie t. j. z ministrem skarbu, oraz aby mi ,1
byt a nawet już teraz i byt narodu. Karności wy przedstawić swój program, który jeszcze nie j< :|
znawcą i nauczycielem każdy z nas być powinien. wykończony. Komisje sejmowe mają zacząć pra
Osobisty postępek i przykład bywa najskuteczniejszym w tym tygodniu. Ze strony prawicy w sprawie t
krzewieniem karności, najwymowniejszym morałem. zaznaczono, że życzenie p. Prezesa Rady Ministró .
Gorliwa opieka .nad młodzieżą jest powołaniem i obo w sprawie zwłoki w obradach Sejmu w oczekrwan >, I
: f
wiązkiem wszystkich warstw społeczeństwa. Usilną programu Rządu nie jest uzasadnione, gdyż jest
.pracą powinna się ona zbroić na przyszłe występy . Rząd przejściowy, którego program nie może być p o r: .
ś służbę. Dlatego piętnujemy stanowcze tych wszyst stawą prac Sajinu w doniosłych zadaniach parisiwowyc
kich, którzy odrywają młodzież od jej obowiązków obecnej chwili.
1 wprzęgają do jakiejkolwiek stronniczej roboty. Są
to pospolici samobójcy i gorszyciele, marnujący młode
siły w ich zawiązkach wątlący kiełkujące cnergje, wyłajawiający i znieprawiający serca przyszłych pokoleń.
Czytamy w „Gazecie Warszawskiej":
Brońmy się pczed lekkomyślnością przewrotną
Nie nie jest tak wymowne, szczególniej, w pełi
i bezpłodnem czarnewidzeniem. Czasom naszej świet
ności wtórzyły już w 16. wieku złowrogie głosy „gi tyce gospodarczo-skarbowej, jak suche liczby. Odw? i
niemy". Takie ponure głosy odzywają się i dzisiaj, łując się do nich, łatwo znajdziemy wytłumaczeni!
i uznajemy ioh pobudki, lecz potępiamy ich złowróżb- wszystkich naszych najdotkliwszych klęsk i niedoma
ność, któraby do biernej lałoby doprowadzić nas gali gospodarczych. Liczby są nieubłagane. Stanewić
mogła. Narody nie przez to giną, że tyć nie mogą,* często akt najcięższego oskarżenia nawet dla swych
autorów.
lecz częściej przez to, że żyć nie chcą.
Od początku niepodległego bytu Polski do cza
Stańmy więc obok siebie zwarci, jedni, zrozumiali,
zgodnie z dłonią w dłoń, sercem w sercach, ket rato sów ostatnich toczy się zacięta walka z olbrzymim dewaniu tego, co się popsewało i poparciu tego, od ' ficytem naszego budżetu. Nikt z pośród dotychczasoczego nasz byt zależy, a za co nawet życie dać warto * wych ministrów skarbu, nie osiągnął w walce tej zwy
a tem,bardziej wszelkie poświęcić przywar/, które to cięstwa, wyrażającego się w zrównaniu dochodu z wy
datkami. Ale to, co dzieje się teraz, |[dy ster finan
życie drobnieją, poipolitują i upadlają.
Powaga chwili wiele od nas żąda. Trzeba nam sów objął p. Jastrzębski wychodzi poza ramy zwykłego
do niej dojść z podniosłościa serc, oczyszczeniem niepowodzenia, to ostateczna klęska nie' tylko ministra
duszy, siinem poczuciem i uwielbieniem obowiązku.,. skarbu, lecz Państwa . i społeczeństwa — zdanie się
Chociaż więc dzisiaj czarne chmury nad nami zawisły, na łaskę i niełaskę liczb, rosnących do potwornej
choć krwią pokaiano nasze święte imię Ojczyzny, wielkości. Dla przykładu przytoczymy kilka z pośród
idźmy dalej w życie z odw3?ą niewzruszoną z hasłem nich.
Dnia 31. października roku ubiegłego, gdy mini
„otucha" i „męstwo" a czyny niech pójdą za uczuciami
strem skarbu został p. Jerzy Michalski,, zadłużenie
i słowami.
skarbu państwa wynosiło 189'/„ mljr. mkp., obieg 1
Dnia 27 grudnia 1922„r.
Imieniem Polskiej kkademji Umiejętności (—) Ka banknotów 182 miljardy.
W siedm miesięcy później, dn. 31. maja rb. gdy
zimierz Morawski, prezes; imieniem Uniwersytetu Ja
giellońskiego (—) Władysław Naianson rektor; imie gabinet p. Ponikowskiego, na skutek sztucznie przez ,
niem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (—) b. Naczelnika Państwa wywołanego przesilenia by? za
Narajewski, rektor; imieniem Politechniki we Lwowie chwiany, sytuacja finansowa przedstawiała się jak na
(—) Fabiariski; imieniem To w, Naukowego we Lwowie stępuje:
Obieg banknotów
276 miljr.
(—) Władysław Abraham, wiceprezes; imieniem Tow.
Zadłużenie, skarbu państwa
217 miljr.
Naukowego warszawskiego (—) Jan Kochanowski,
Pokrycie banknotów
sfi m,,,r
prezes; imieniem Kasy im. dr. Mianowskiego ( —) Karoi 1.ntncłańoW
:—i—!

Posiedzenie Senatu.

Zwołanie Sejmu.

Przygniatające cyfry.

fmabinet p. Ponikowskiego ustąpił, a wraz i nim
S.er Michalski. Tekę ministerstwa skarbu objął
utrzębski.
Niewiadomski zachowuje się pc wyroku w wię
v oto po paru miesiącach jego rządów stoimy zieniu jeszcze bardziej spokojnie, niż poprzednio.
jiiczu kompletnej ruiny finansowej.
Spędza całe dnie w zupełnej ciszy, nie posługując
.justrują ten stan przerażający następujące liczby się dzwonieniem i wzywaniem służby.
, 10 grudnia rb :
Zaraz po przybyciu z sądu Niewiadomski zażądał
i',')bieg banknotów
690 miljr. ,
papieru i atramentu.
I Zadłużenie skarbu państwa
585 miljr.
Gdy żądaniu temu uczyniono zadość, Niewia
j ‘okrycie banknotów
133 miljr.
domski już o świcie następnego dnia usiadł przy stole
Zapas złota
.
33.884 tys.
i pogrążył się całkowicie w pisaniu.
adnocześnie w tym samym czasie wpływ poPrawdopodobnie pisze pamiętniki. f
; w przedstawia! się, jak następuje:
Sądząc z olbrzymiej ilości zapisanego papieru,
,:*f miesiącu październiku r. ub. przed objęciem przypuszczać można, iż Niewiadomski ma zamiar swe
Vskarbu przez ministra Michalskiego, wpłynęło pamiętniki ogłosić drukiem.
jm podatKów bezpośrednich na sumę półtora oni- !
W ciągu dnia w godzinach popołudniowych Nie
z mkp. wobec 8 700 milj. ogólnej sumy dochodów, wiadomski, Łmrństając z pozwolenia prokuratora, sypia
"•erwcu rb. suma podatków bezpośrednich wync- na i iwartem przez ca.y dzień łóżku.
i około 9 miijardów na sumę ogólną dochodów
Dwa razy tygodniowo, we wtorki i piątki, Niewia
i terstwa skarbu 24 miljr. 1 wreszcie w pażdzier- domski otrzvnmje od rodziny wikt, w inne zaś dnie
> po trzymiesięcznem urzędowaniu p Jastrzębskiego zadawalnia się Wiktem więziennym, na który składa
; nęło podatków bezpośrednich mniej niż 7 mil- się rano kawa, następnie obiad, złożony z zupy i mięsa
; w. Suma ogólna dochodów w tym miesiącu nie i kolacja — zazwyczaj zupa. Racja chieba dziennego
.j eszcze ustalona.
wynosi 350 gramów.
*
/Widzimy więc, jak wiele „za ciasne* były ramy
■zednika dla p. Jastrzębskiego, operującego już
Jak wiadomo, wyrok w ostatecznej formie z mo
nie trylionami. Gdy minister Michalski podczas tywami zostanie ogłoszony Niewiadomskiemu w dniu
h rządów powiększył w ciągu siedmiu miesięcy 10 stycznia.
1 skarbu państwa o 18 i pół miljarda mkp.,
Do uprawomocnienia się wyroku w myśl prze
i.strzębski już w ciągu czterech miesięcy urzędo pisów, wymagany jest termin 14 dniowy.
wi a, przy pomocy dwóch miesięcy przesilenia poO iie więc w lym czasie nie wpłynie skarga ape
':j szył atug’ten o 368 miljaruów marek papierowych. lacyjna bąoź leż ze strony powództwa cywilnego, które
» w poprzednim okresie obieg banknotów zwiększył zostało odrzucone, wyrok będzie mógł zostać wyko
/ > 84 miljardy, to p. Jastrzębski powiększył go nany dopiero w dniu 25 stycznia.
jLasie krótszym już o 414 miijardów. Natomiast
Aie tylko w tym wypadku, o iie Niewiadomski
,! s złota wzrósł za p Jastrzębskiego o skromną lub minister sprawiedliwości nie odwołają się do laski
\ ę 3764 tys. mk. a pokrycie banknotów o 47 prezydenta Rzeczypospolitej.
|
Wyrok sądu do zatwierdzenia 'prezydenta nie zo
,ę irdów.
, Wydatki więc państwa wzrastają, dochody maleją, stanie przesiany. Przynajmniej w tym kierunku niema
j ca spada, drożyzna w listopadzie wzrosia o 33 proc. żadnej mowy o procedurze sądowej.
< rudniu w porównaniu z listopadem znów podobno
Zaznaczyć naieży, iż jes; to pierwszy wyrok, ska
zujący na karę śmierci, wydany przez sądy polskie
; ) proc. itd. itd.
; V/ieikiemi krokami idziemy ku ruinie.
w trybunie normalnym. Dotąd zapadały takie wyroki
wyłącznie w sądach doraźnych.
Te wyroki były zazwyczaj wykonywane przez
rozstrzelanie. O innej formie tiacenia skazańców
obecne przepisy sądowe nic nie mówią.
W razie więc ostatecznie uprawomocnienia wyroku
i Knnferencja paryska skończyła się stwierdzeniem
' ńluhiej niemożności pogodzenia francuskiej i an- na Niewiadomskiego zostanie on rozstrzelany
W kolach sądowych panuje jednak przekonanie,
; skiej polityki odszkodowań.
1 Ostatnie posiedzenie było kurtuazyjne ale dra- że obrońca Niewiadomskiego adw. Kijeński, zdoła na
mówić Niewiadomskiego, by zgodzi! się na wniesienie
■iyczne, ,
Choć Poincare i Bor.ar Law podkreślili, że wza- skargi apelacyjnej, a następnie i kasacyjnej.
W takim wypadku ostateczny wyrok zapadłby nie
Ijne stosunki pozostają nadal przyjazne między
. (ijcją i Anglją, to jednak jasnem jest, że dzień wcześniej niż w początkach marca.
‘ •tycznia oznacza koniec sojuszu angielsko-francui :go. 1-Tancja ma ręce rozwiązane i zacznie teraz

Niewiadomski po wyroku.

kilkanaście a może i więcej miesięcy, a nawet są tał W
którzy przypńszczają, że procedura ta potrwa kilkabrow
Tak czy owak, bezpośrednie „niebezpieczeristwże
likwidacji 90 proc. miejsc wyszynkowych, co mięsa
nastąpić od Nowego Roku, nie grozi już właścicielka c
restauracji.
(dli o

— _____ ____

Błogosławieństwa Ojca św.
lny ;
dio Prezydenta tóGjcischowskiego. k i
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Wojciechowi0 w
wysłał depesze następującą:
( -®rz
Do jego Świątobliwości Piusa XI Rzym,
j —
Obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolf sz
pragnę o tern donieść Waszej Świątobliwości a sfrc>'
dając, u stóp jego hołd mego przywiązania syn# c^<
skiego, błagam, abyś raczył w dalszym ciągu o e,
fet
rzac Po'::;? ojcowską życzliwością, której ojczyzna
|pUomiała już tyle dowodów i która ula niej jest tak
pomocą. Wspomnienie pobytu Waszej Swiątobi i«£>'■'
w Polsce, zawsze żywe w naszy.h sercach, p o z w a 
mi spodziewać się, że sprawy naszego kraju, P4‘-*ro
zmartwychwstaniu i wyzwoleniu którego Wasza Sf!3 c
tobliwość był obecny, będą w dalszym ciągu pr#';3
młotem Jego troski.
'
I
( - ) Wojciechowski.! —
W odpowiedzi na to nadeszła depesza następuj! ;z
Do Jego Ekscelencji Pana Wojciechowskiego,jwie
Prezydenta Rzeczypospolitej PoJskiej, Warszaw* kilk
Bardzo wzruszeni gorącą depeszą, jaką Wf>'có
Ekscelencja raczył nam wysiać,. obejmując urząd jh^ą,
Ol
zydentą Rzeczypospolitej, dziękujemy z całego'
Waszej Ekscelencji, jesteśmy bardzo szczęśliwi, Inies
możemy potwierdzić zainteresowanie ojcowskie i łn iti
patję, jaką mamy dla narodu tak chrześcijańsljęść
którego wiarę głęboką i szlachetne dążenie do
pozn.il śmy osobiście. Wyrażając najlepsze życferuc
pomyślności dla Waszej Ekscelencji oraz dla P*W
przesyłamy ojcowskie błogosławieństwo apustoiskbnki
(—) Pmsiiwu

Rozbicie konferencji paryskiej.

Bouar Law opuszczając Paryż oświadczył dzien' ‘arzom przed odjazdem, iż wykonanie planu fran! tkiego będzie.miało skutki katastrofalne dla gospo:czego położenia Europy.
. Poincare powiedział wobec przedstawicieli prasy,
Francja nie mogła przyjąć planu angielskiego, bo
_ uwolniłęby Niemcy przez lat cztery od wszelkich
Jat. a po czterech latach Niemcy byłyby odbudowane
I *iiine zaś Francja zrujnowana i obezwładniona.
■,t „Daily Express“ podaje depeszę, ■według której
(mierzą Francja doręczyć Niemcom ultimatum, którego
.min upłynąłby 15 bm„ a które dotyczyłoby zajęcia
głębia Ruhry Po upływie terminu nastąpiłyby bardzo
'tre zarządzenia.
I W ciągu pierwszego dnia ma być zajęta strefa
krwsza. ciągnąca się 10 mil w głąb kraju od pasa
.jętego obecnie przez wojska francuskie. Strefa ta
rozszerzana. Liczba wojsk okuf|j "być
j - stopniowo
- —i-------- --------j ycyjnych. ma wynosić około 5 tysięcy,
i ' Korespondent „Evening News" twierdzi, jakoby
gielski minister handlu Gream oświadczył mu, że
\ lglja ujrzy się zniewoloną do założenia formalnego
■ utestu przeciwko samodzielnej akcji Francji.
„Malin" pisze: Poincare będzie niebawem w po
ddaniu uroczystego stwierdzenia o nowem samoi mlnem uchybieniu ze strony Niemiec. Wierni du> iowi i literze traktatu premjer poleci wojskom franuskim wprowadzenie w życie sankcji, na które narazili
,ę Niemcy i zajęcie terenów, które może zapewnić
r egularną dostawę węgla. Celem Francji nie jest
ynajmniej zajęcie zagłębia Ruhry.
Francja pragnie tylko uzyskać odszkodowanie
przypuszcza, że przy pewnych ofiarach, oraz rozwiięciu genjalnych zdolności jakich dały Niemcy dowody
/ ostatnich latach, będą one mogły znów uskutecznić
• vypłaty.
#
Francuski sposób postępowania zmierza do uchy■ enia stałych i chronicznych konfliktów a nie wytwoąenia' stanu wrogiego. O ile Niemcy potrafią zrozumieć
, stolę tej polityki nawskroś pokojowej, to wtedy porafią uniknąć smutnych dla nich następstw, jakieby
■nogły nastąpić.
Do W arszawy, Pragi, Bukaresztu i Belgradu
1
Według , Matina" Poincare wysłał depesze do
rządów w Warszawie, Pradze, Bukaresztu i Belgradzie
- zę szczegółowem przedstawieniem sytuacji, wytworzo
nej przez zerwanie konferencji paryskiej.

Nie kupować u żydów!

itapaaurgescnowcGwna polskich urzędników
celnych w Zabrzu.

W Zabrzu urządzili orgeschowcy napad na polskich
urzędników ceinych, którzy tam wspólnie z niemieckimi
urzędnikami urzędują na dworcu granicznym. Po
przedników urzęoników niemieckich władze aresztowały
za nadużycia, a na ich miejsce przyszli Saksończycy,
którzy rozpoczęli z Polakami spory i bójki. Po jednej
z takich bójek urzędnicy niemieccy wprowadzili orgeschowców w sile przeszło 100 ludzi, wobec czego
urzędnicy polscy ustąpili i przyjechali do Katowic.
Władze polskie wystąpiły już z odpowiednim pro
testem do władz niemiekich.

Zażegnane „niebezpieczeństwo1*.
Jak się dowiadujemy, dotychczasowe prace komisji
powiatowych, miejskich i wojewódzkiej, utworzonych
na podstawie rozporządzenia wykonawczego do usta
wy o walce z alkoholizmem były bezcelowe. Wszystkie
te komisje fałszywie interpretowały rozporządzenia wy
konawcze i dopiero wyjaśnienie ministerstwa zdrowia
publicznego zwróciło na to uwagę.
i
W myśl odpowiedniego artykułu przepisów wy
konawczych, zadaniem komisji jest opinjowanie, w ja
kim stopniu ma być ograniczona w danej miejsco
wości liczba lokali wyszynkowych oraz o rozmieszcze
niu tych lokali. Tymczasem komisje miejskie i po
wiatowe nie ograniczały się do tych spraw, ale również
decydowały o tern, komu należy odebrać koncesje na
prowadzenie wyszynku, a komu można je zostawić,
komisja zaś wojewódzka niemal z reguły zatwierdzała
decyzje komisji powiatowych i miejskich.
Kilku właścicieli restauracji, czując się pokrzyw
dzonymi decyzją komisji, zwróciło Się ze skargą do
ministerstwa zdrowia publicznego, które wyjaśniło nie- ‘
porozumienie i dało dalsze instrukcje. Według nich,
komisje winny się ograniczać do opinjowania o liczbie
miejsc wyszynkowych i o ich rozmieszczeniu, co się
zaś tyczy decydowania, komu naieży odbierać kon
cesje, to sprawa ta naieży wyłącznie do kompetencji
wydziałów miejskich i powiatowych, których decyzję
można zaskarżyć do trybunału administracyjnego.
Wobec tego wyjaśnienia komitje ponownie będą
rozpatrywały sprawę ograniczenia liczby miejsc wy
szynkowych w poszczególnych miastach i powiatach;
następnie ich opinja przesiana będzie wydziałom po
wiatowym i miejskim do decyzji Ostatni głos w tej
sprawie będzie miał sąd administracyjny. Zanim więc
każda sprawa przejdzie te wszystkie instancje, upłynie
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— Nie kupow ać u Żydów! Widzimy, i t Vs^'
żyznę, bezrobocie a więc i niskie place robotnic
stój gospodarczy w Polsce, najazd bolszewicki, ^
Śląska Cieszyńskiego, części Górnego Śląska, j
Warmji i Mazur i zabójstwo Prezydenta Rzeczyf w
litej śp. Gabrjela Narutowicza spowodowali ci,
I
przy ostatnich wyborach na prezydenta państwt
sowaii razem z żydami, Ukraińcami i niemcami,. K.az
gami Polski. Otóż jak z tego wynika ludzi tyci L z
z wrogami Polski jakieś ukryte sieci, które się 5
wodnie znajdują w ręku żydowsko-masońskiem.
więc chcemy w Polsce lepszych czasów, musii pVs
starać przedewszystkiem pokonać żydostwo, któ
obecnie otwarcie głosi wojnę przeciwko na t, 0
polskiemu, domagając się m. in. uwięzienia g1iay np
Hallera w żydowskich pismach. Żydostwa zai t„Q
się pozbędziemy, jeżeli zaprzestaniemy od nich kuj
Kto zatem zakupuje u żyda choćby najdr _
szą rzecz, którą nabyć może u polaka, staje sk ^ 3
giem Polski, zdrajcą narodowym i zapisany by __
do czarnej księgi. A księga taką powinna znaj ^
się w każdej miejscowości.
mei
— Z atrucie całej rodziny. W sobotę dni® )ro2
po spożyciu prawdopodobnie zepsutej wątrol im
chorowała rodzina Grallertów z objawami *'loat:
Przywołany lekarz zarządził odpowiednie środki lęj,
biegawcze, tak, iż niebezpieczeństwo życiu nie

cen wydatków osobowych 310 miljardów marek, wy
datków rzeczowych 300 miijardów marek. Razem
600 miljardów mk, a ponieważ dochody obliczane są
na 462 miljardy mk., więc w r. p, spodziewać się na
leży 150 miljardów mk. niedoboru i to pod warunkiem,
że odtąd ani waluta nasza ani ceny zmianie na gorsze
nie ulegną.
Zgon gen G ustaw a Zygadłowicza, Dnia 7 bm. armji tureckiej. Lada chwila oczekiwane jest powoi
'
o godz. 6 rano zmarł w Toruniu nagie na udar serca pod broń 2 następnych roczników.
dowódca Okręgu Korpusu VII!. gen. Gustaw Zygadło— Anglicy uchodzą tłum nie z Carogr<%
wicz. Pogrzeb odbył się w Toruniu dnia 10 bm. Ponieważ na Bałkanie grozi wybuch nowej woj 'Ą
o godzinie 10 rano.
Turcy szczególnie zagrażają Carogrodowi, opuszc®
— U chw ała gm in pow. Kozienickiego. Wszy tam Auglicy tłumnie miasto. Ostatnio opuściło C ®
stkie gminy pow. kozienickiego ziemi radomskiej po gród w jednym dniu 1600 osób.
wzięły następującą uchwałę: Zważywszy ciężki stan
skarbu państwa, który wypłynął z nader niskiego opo,
datkowania ziemi, postanawiamy sobie podnieść do
Giełda zbożowa w Poznaniu.
browolnie podatek gruntowy o 100 proc. i wnieść go
Urzędowe notowania z dn. 8. stycznia 1923.
loco
Poznali za 100 kg. w ładunkach wagonowych dot R
do urzędu podatkowego. Gdy jednak zgłosili się
natychmiast, ceny hurtownie:
z tern postanowieniem do władz właściwych, te zade
54000— 5
cydowały, że nie mają prawa pobierać podwójnej Żyto nowe _
_
_
_
_
83000— 8 1.
sumy, lecz tylko tę, która została wyznaczona i poda Pszenica
Jęczmień brow.
45000— 4 nie gmin zostało odrzucone bez uwzględnienia zawar Owies
50000— 5
tych w niem życzeń. Fakt to wysoce znamienny i wy Mąka żytnia 70% z workami
83000— 8
Mąka pszen. 65°/o z workami
125000—13 s
jątkowy.
3
P rzejech an y przez :■ociąg. W ubiegłą niedzielę Ospa żytnia
Ospa pszenna
3
nad ranern znaleziono na torze kolejowym pod Przy Groch polny
7000d—8
godzicami pewnego 16 letniego chłopca z Przygodzic. Groch Wiktorja
1CC20C —11
15000—1(
Przypuszcza się, że chłopak rzucił się pod pociąg Słoma żytnia luźna 120G0—13000 prasow.
Siano luźne 14000—15000 pra o w.
17000—11
w zamiarze samobójczym.
Uwagi: Silnego popytu konsumpcyjnego srczuple do\\
— E cha zajść 11 grudnia. Zwolniony w związku nie pokrywają. .Usposobienie mocne.
wypadkami '11 grudnia były dyrektor departamentu
bezpieczeństwa w ministerjum spraw wewnętrznych
Kurs giełdy warszawskiej.
p, Urbanowicz ma zamiar sprawę swego zwolnienia
. z dnia 8. stycznia 1923 r.
j ■
Dolary
St.
Zjednoczonych
Pi j j
przedstawić najwyższemu trybunałowi administracyj
Funty
angielskie
Sl
tljl
nemu celem zasadniczego rozstrzygnięcia, czy miaro
czeska t |
!*ęśc Boże!
,
dajne czynniki miały dostateczną podstawę prawną do Korona
Korona austrjacka
"
~
—J ,
Nowe 'to w arzy stw o w R ychtalu.
Dnia uwolnienia go z zajmowanego stanowiska bez podania Marka niemiecka wypłata
Franki francuskie
“
' li
g ru d n ia ub. r. założone zostało Towarzystwo Wo- powodów usunięcia.
1
rubel
złoty
1
n
I w i Powstańców na miasto Rychtal i okolicę,
— N iezw ykła k radzież w Sejm ie. W dniu
1 rubel srebrny
_
_
_
f _T
kfcnków zapisało się narazie 80. — Nowemu Towa27-ym listopada, podczas rautu pożegnalnego w gmachu Franki belgijskie
i , )l
sejmowym zginęło 116 sztuk z zastawy platerowej, Franki szwajcarskie
>|twu życzymy pomyślnego rozwijania się.
ski.
wartości około 500,000 mk. Zawiadomiony urząd śledczy Liry włoskie
i — K radzież bielizny. Dnia 3 bm. w południe na m. Warszawę, przeprowadził ścisłe dochodzenia,
Tendencja mocniejsza.
Jmziono w Darnowiecu rachmistrzowi Chrościkowi które dały wynik nadspodziewany. Oto okazało się,
iji.inę, wywieszoną do suszenia. Wartość 300 tys. mk że kradzieży dokonała nie służba, na którą w pierwszej
Gdańskie sprawozdanie rynkowe \
ii
żebranie Towarzystwa Chrz. N N. Szkół chwili padło podejrzenie, lecz b. poseł P. S L.-Piasta
jjfrszechnycn odbędzie się 13. 1, rb. punktualnie Józef Walczuk. Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu firmy Marchlewski & Zawacki. Gdańsk, Miinchengasse 1 . ■
K';dz. 4 Najważniejszym punktem programu jest tego osobliwego posła w Moniatyczach pow. Hrubie morska Hurtownia Kolonialna, Centrala w Grudziądzu za c 1
:# vuzdanie delegata ze zjazdu we Lwowie,
od 1. do 6. stycznia 1923 r.
szowski wykryła 15 sztuk platerowych. B. posła are
W tygodniu przed- i póświątecznym giełda Gdańska i
ilł — Zebranie Tow. Młodych Polek odbędzie się sztowano, przewieziono do Warszawy i osadzono czekiwała
konkretnych decyzji zar wiedzianej konferei
acwartek dnia 11 bm, o godz. 'ASm ej w szkole w więzieniu Walczuk kandydował i w tej kadencji, v/ Paryżu. W początku ubiegłego tygodnia wstrzymywano ;
^szechnej. O liczny udział prosi
Zarząd.
zwłaszcza na giełdzie dewiz od zakupów i to z powodu i ‘
lecz przepadł przy wyboracjt.
— U p a rty sam obójca
We Lwowie niejaki nowiska, jakie powzięła Anglja wobec kwestji reparacyji j
Walne zebranie „T ow arzystw a B artniczego"
Jednakże nadchodzące z Paryża wieści, nawet najwięksż
_ ^ p n'e odbędzie się w niedzielę 14 stycznia rb. Walerjan Łącki, który przed kilku dniami w zamiarze optymistów przekonały, że istotnie wielkich rezultatów s .
tą - L 2
.
.
Si zj ai nua.,i», ,n—Dumioka samobójczym poderżnął sobie gardło, obecnie, wyle dziewae się trudno, co zostało także potwierdzone zerwań;
- - -—-—
czywszy s:ę, w yszeurzc stpńafcri Tnrryoimnuśt rruar s ,ę "Kunfcrcirojf Fm-joŁtej,
* “ ny udział członków prosi
Zarząd,
Giełdę interesuje teiaz jedynie ta kwestja czy Frar.
ns tor kolejowy, gdzie rzucił się pod przechodzący
Zebranie Związku Inw alidów W ojennych pociąg i poniósł śmierć na miejscu.
obsadzi dalsze obszary Niemiec, czy też wstrzyma się
jpypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę
tego kroku, który według zapatrywania Anglji byłby dla ?
— S p raw a w y ro k u śm ierci W kultauracb są spodarczego położenia Europy bardzo niekorzystny. — W Gd, ~i
•% 14 bm. o godz 1 i pól po południu w lokalu
sku na początku tygodnia notowano za markę polsk. 4 i,ll j
dowych
krążą
pogłoski,
że
wyrok
śmierci
na
Niewia
'lorenca. Uprasza się o liczny udział Zarząd.
dolara 7268 — w końcu tygodnia za mkp. 45,99 %, za c
domskiego został podpisany tylko przez dwóch sędziów. 8521,25.
Giełda Warszawska na początku tygodnia notow
Trzeci wyroku nie podpisał i zgłosił votum separatum. za markę niem. 2,52, za doi. 17800, — w końcu tygodnia
'P o z n a n i a .
mkn.
2,17,
za doi.-18490. Na rynku towarowym ruch się ożyw
— N ow aczyński w w ięzieniu. Adolf NowaKawa: Sytuacja na rynku światowym spokojna. Bra?}:;
czyński pozostaje nadal w więzieniu mokotowskiem,
* —
Stinues
działa
w
W
ielkopolsce.
W
ostatnie zmieniła. Kontraktów większych nie poczyniono,
A~'-~ •
dniach wzrosła cena drzewa, szczególnie budulcu, gdzie odwiedziła go p, Nowaczyńska, uzyskawszy ze cen
rynku gdańskim zapasy zmniejszają się. Popyt na tani
“3gnęia niebywałą dotąd cenę.
Nagłe podrożenie zwolenie na 15-minutową rozmowę w obecności urzęd gatunki.
W ciągu tygodnia notowano za kg.
"’!3' które nie jest zd3je się przejściowe, wywołane nika więziennego, jak nakazują przepisy.
mkn.
mkp.
— D efraudacje w zakładach H ohenlohego ua
'y dużej mierze popytem na drzewo na eksport
5220.2400/—
Rio
2450.—
2310.terniec. Ze źródeł poważnych informują nas, że Śląsku. Władze skarbowe na polskiej części Górnego
Viktoria
8360.—
3700.—
Guatemala I
btinnesa w Niemczech ma w Poznaniu, Byd- Śląska wykryły defraudacje podatkowe, jakich <f°pu7600.1
3440.Guatemala
1
1
p y > innych częściach Polski swoje ekspozytury, ściiy się zakłady Hohenlohewerke. Urząd skarbowy
H erb ata: Tendencja na rynku światowym w dalszM
r rozsyłają agentów po całym kraju celem zakupu akcyz i monopdlów w Mysłowicach skazał zakłady na ciągu mocna przy ożywionym popycie, Tęższe gatunki są
P a‘ . drzewo przeznaczone jest przedewszystkiem karę podatkową w sumie 879 miljonów marek polskich. wyczerpaniu.
Moning Congo
4385.—
9560.—
- ,voz do Francji, której Niemcy mają je dostar— R epresje przeciw ko „Rozwojowi'1. „Kurjer
Java Pecco
6050.—
12816.—
w m>śl zobowiązań odszkodowawczych.
P Jsk i" podaje, że wobec uprawiania przez tow. „Roz
java Orange Pecco
6250.—
13248.—
wój" działalności politycznej, przekraczającej ramy na
K akao: Ceny bez zmiany. Tendencja spokojna. P©i: ;
hdż ^ rw ? We Porac^ u n k<!
W dniu 6 t
kreślone statutem i nadużywania niektórych niejasno na rynku tut. nieco ożywiony.
Inik i ' w restauracji Carlton w Poznaniu j
Ameryk. „Blumenthal“
940.—
2044.—
1p ; *5 pułku ułanów Pruszanowski zastrzeli! sformułowanych jego artykułów celem szeizenia propa
Angielskie 22°/o tłuszczu 920. —
2000.—
gandy zagrażające] spokojowi publicznemu władze
e 'sława Bilażewskiego. Zajście to wywołane zo
R yż: Tendencja na rynku światowym mocna. Zapa:
u A ^w ającem zachowaniem się zabitego wobec rządowe po zebraniu materjału obciążającego postano Gdańskie są na wyczerpaniu. Poczyniono większe tranzakc
llerów 15 pułku ułanów. Mianowicie p. Bi- wiły ograniczyć działalność tego towarzystwa do czyn na dostawę na wiosnę. Obrotów na towar loko poczynioi
■
Przechodząc obok stolika oficerów, rzucił im ności wyłącznie natury handlowo-gospodarczej i zlikwi mało: Burina II origrnal
610.—
, 1324.—
5J Upomniany przez nich w grzecznej fotmie, dować natychmiast działalność propagandystyczno po
Burma II Miihlenware
607.—
1318.—
zaniechał prowokacji, powtarzał oszczerstwa na lityczną. Odpowiednie pismo wystosowano do prezesa
K o r z e n ie : Kraje produkcyjne podwyższyły swoje ż;
dania, wobec tego tendencja mocna.
1 JK ułanów a szczególnie na jednego z obecnych „Rozwoj u 1 p. Karszo-Siedleckiego.
Pieprz Singapore
i 760.—
3828.—
: w- Oficerowie zażądali przez gospodarza interCassia lignea
1720 —
3741.—
ś w ia ta .
P °';tji i przystąpili do regulowania rachunków.
Goździki Zanzibar
4320.—
9396.—
7” P; “ Hażewski na nowo zaczął rzucać obelgi
Ś
l
e
d
z
ie
:
Cena
wzrosła
w
dewizach
obcych. Z pc
— Z am ach na czeskiego m in istra dr, Rasz>na.
wodu zbliżającego się postu poczyna się popyt ożywiać. N
Kazująu na obecnego porucznika Pruszanowskiego Dnia 5 bm, niejakiś Szunwai dokonał zamchu na ,
gdańskim znajdują się tylko małe partje śledzi Vaar 20
’ ^ ® ePki. Ten rękę p. Bilażewskiego odtrącił, skarbu dr. Raszina. Zamach został dokonany w chwili, rynku Norw.
Vaar 20 r.
39600.80270.,az*wski uderzył w twarz por. Pruszanowskiego gdy min. siadał do samochodu, Szunwai strzelił do
Jarmouth Matties
74000.160950.—
Crownbrand Matties
70830.—
154060.—
^ rza, uderzenia, podczas gdy koledzy'por. Pru- ministra dwukrotnie z tyłu, trafiając go w biodro i ra
Ceny w markach polsk. i niem. rozumieją się wyłączni
i p'sk;ego obezwładniali i wstrzymywali. Po chwili mię. Rar.y są ciężkie. Sprawca zamachu nie należy
cła
przy
kursie
na
giełdzie
gdańskiej
°/o
8600.—
Ł. 40000.^fm ow ski uwolniwszy, się z rąk kolegów’ wy do żadnej partji politycznej, nie był także legjonistą, Hfi. 3400 — fr. fr. 590.— na giełdzie warszawskiej doi.
19000.ły Dart»r ' zastrzelił p. Bilażewskiego 4 strzałami. a jako powód zamachu podaje ploityczną działalność mkn. 2,20, Hfl. 7200.—, L 87000.—
1a na i r ° ^ ar4 nieuzasadnionego rzuconego podej- Raszina Postanowił on już II. grudnia zastrzelić Ra
tgo p ^ p u l k ułanów i wynikłej stąd nienawiści szina i udał się w tym celu do min skarbu. Zamachu
jednak wówczas nie dokonał, w ostatniej chwili bo
wiem powstała obawa niebezpieczeństwa, że strzał
ugodzi przechodzącą kobietę.
— Znowu choroba L enina? Prof. KlempereĄ
dla cukrowni Zduny
ł — N iednki
, , ,
...
kolei w r. p. obliczony który juz raz wzywany był do Lenina, otrzymał znowu I
odbędzie się
mencie' f " ’w' Obliczenia przeprowadzone w De
wezwanie natychmiastowego przyjazdu, w związku z po w piątek, dnia 12 bm. o godz. 2 V, w Kępnie
frozumieni nsów ministerjum kolei żelaznych gorszeniem się stanu Lenina. Lekarze zakazali mu
w Hotelu Centralnym.
skarb,, z Departamentem budżetowym mini- pełnienia jakichkolwiek funkcyj państwowych. Stan
Z
powodu
omawiania ważnych spraw
oaticyjnurh'0 do oczekiwanych w r. p. wydatków zdrowia Lenina jest bardzo groźny.
upraszam o liczne przybycie.
— Mobilizacja armji tureckiej. Dzienniki
•lędnieniu a . bez inwestycji, wykazują przy
Ludwik Jażdżewski.
azi*iejszych kosztów utrzymania oraz Smyrny donoszą o ogłoszeniu mobilizacji 4 roczników

t* W czasach dzisiejszych, gdzie drożyzna mięsa itp.
atorowadza niesumiennych ludzi do sprzedawania
t«że zepsutych wyrobów mięsnych, a częstokroć
nifcsa bitego poza obrębem' miasta i nieoglądanego
e f c weterynarza, zalecałoby się. aby odnośne czynd)(i od czasu do czasu badały pochodzenie mięsa
ju w a ły nad stanem sanitarnym warsztatów rzeźnickich.
; — „G w iazda Syberji,“ dramat w 4 aktach odeJny z powodzeniem w ubiegłą niedzielę przez Tow.
[emystowców w Kępnie ściągnął tak znaczną ilość
izów, iż nie wszyscy otrzymać mogli bilety. Wobec
,.Jp w nadchodzącą niedzielę odbędzie się powtórzej przedstawienia. Zwracamy u-wagę na ogłoszenie.
J — Baczność w dow y w o jen n e.7 Wskutek strasz
ni szerzącej się gruźlicy płuc wśród wdów i ich
3|«d, chcąc poczynić starania o utwprzenie lecznicy
nł chorych na płuca, wzywamy wszystkie wdowy wo
,lire, aby do dnia 15 bm. zgłosiły się do nas tylko
ufniennie ze' szczegółami następującemu Imię i na
adres, od kiedy chora na suchoty? który lekarz
veyr ,czy dzieci też chore na ;łuc£? czy może pr_>
Koła i Grupy Związku inwalidów prosimy na
drodze o uświadomienie członków i wskazanie
i cierpiących na gruźlicę, o ile do podania szcze■■
są zdcjne Główmy Wydział Opiekuńczy
J Inwalidami Wojennymi, Poznań, Fredry 7.
•1 TT ^ 3Wa placów ka przem ysłow a, Dowiadujemy
jj» n w tych dniach uruchomiona zostanie w Skoro>,F!« P- Rychtalem mączkarriia, nieczynną będąca
/ł Kilku lat. Fabrykę tę objęło 2 rzutkich przemyf c ó w z Ostrowa, którzy wszelkie przygotowania
Buą, by fabrykę ,t§ jaknajprędzej w bieg puścić,
ędomość tę z zadowoleniem powitać należy, 'gdyż
jlmesie przemysł swojski, a zarazem dać może zafnienie kilkudziesięciu 1’odzinom. Przedsiębiorstwu

Nasi Jadą

8

§

Ze

I

Zebranie

’f ałe3 Polski.

plantatorów buraków cukrowych

i
h
Oszukujemy od zaraz dzielnej
k s i ą ż k o w e j .
ąśraienne zgłoszenia z odpisami świa;v uprasza
30

!'-

Hurtownia Kępińska

j

właśc. Józef Felgę i Ska.

Okólnik Nr. 36.

. °fcręg°wy Urząd Ubezpieczeń z dnia 14. grudnia 1922 r. nr. O. U. 2020 zarządzi! na podstawie art. 21. ustęp 1. usta;
wy z unia 19. maja 1920 r. utworzenie w obrębie działania Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Ppznaniu następujących grup
zarobkowych do wysokości 20 0C0 mk. dziennego zarobku. Wobec tego zarządza się co następuje: Ubezpieczonych stosownie
uo ich zarobku dzieli się na 23 następujących grup zarobkowych.
D la z a r a b ia j ą c y c h

szynę krswlecka I szeweks

dziennie

l K w a r ta ln e z e b r a n ie
Jn i b ed narsk ieg o , sto la rsk ie g o itd.

8
9
10

11

odbędzie się

niedzielę, dnia 14 sty c z n ia br.,
>'godz. 2 po p e t w lo k a lu p. P io n k i.

ZARZĄD.
.irzebny od kwietnia 1923 r.

jdarz do koni i stelmach
'■ pierwszorzędne siły będą uwzględnione.
j ?osylki konieczne.
.
17
j ek W ielki, poczt. Rychtal pow. kępiński.

12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23

łódarza do ludzi
ielnego kołodzieja
Owala ze zaciężnikami.
Wakuje posada natychmiast

wolontariusza
w e k sp e d y c ji,

lA P O io n ta rjy s z s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*?:>
23

136,50
227,50
318,50
409,50
500,50
637,—
819,—
1001,1228,50
1501,50
1774,50
2047,50
2368,2730,- 3139,50
3640,4231,50
4868,50
3551,
6370,
7280 —
MM, a'J
9100, -

81,90
136,50
191,10
245,70
300,30
382,20
491,40
• 600,60
737,10
900,90
1054,70
1228,50
1419.60
1638,
1883,70
2184,2538,90
2921,10
3330,60
3822,4368. -

14400
18000
21600
25200
28800
33600
38400
44400
51600
' 60C00
684CO
78000
90010

102000
120000
120000

102000

ponad

do
10000 „
15000 „
20000 „
25000 „
300C0 „
40000 „
50000 „
60000 „
75000 „
90000 „
105000 „
120000 „
T40000 „
160000 „
185000 „
215000 „
250000 ,
285000 „
325000 „
375000 „
425000 „
ponad■

poleca
{•

Tokarnia Spółkowa w Kępnie.

,

pracodawca]
3/>
1064,70
1774,50
2484,—
3194,10
3903,60
4968,60
6388,20
7807,80
958*2,30
11711,70
13841,10
15970,50
18454,80
21294,—
24488,10
28392,—
33005,70
37974,30
43297,80
49686,
56784.
65656,50
70980,—

1774,50
2957,50
4140 50
5323,50
6506,50
8281,10G47,—
13013,—
15978,50 •
19519 50
23068,50
26617,50
30758,35490,—
40813,50
47320,—
55009,50
63290,50
72103.—
82810,94640, 109427,50
118300,—

♦

t

jB y ,

Całość

54,60
91,- ■
127,40
163,80
200,20
254,80
327,60
400.40
491,40
600,60
709,80
819,—
946,40
1092, 1255,80
1450,1692,60
1947,40
2220,40
2548,2912.3367,—
3640,

p ies

U Fzą d za

w niedzielę, dnia 14 stycznia 1923 r. na sali
Hotelu Centralnego

' ki
pracobiorca

1

życ

i

Mi.

709,80
1183,1656,20
2129,40
2602,60
3312,40
4258,80
5205,20
6388,20
7807,80
9227,40
10647,—
12303,2*
14196,
16325,40
18928,—
22003.8#
25316,20
28S65

f

!•"
je 2
| bv i
1
£Pch
|,

l
2# t.
.m
t
7o5i€',- fi"
K
pk,
1 Pt
\
ppe:

-43771.47320,—

S
BI

ł/# kwartalnie

.
_
_
_
_
_
„
_

aśk a“

Odegrane będzie

«

„Legionka", „ ta ta r " , „machorka", „Zek"
Żądajcie: wszędzie.

Dwórpow.Mianowice
Kępno.

Dramat 4 aktach przez Leopolda Hr. Starzeńskiego.
1 NOWA DEKORACJA.
ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE.
CENY MJEJSC: Rezerwowe 2900 mk., 1. 1500 mk., U. 800 mk., wstęp
■i»a salę 700 mk. Bilety poprzednio do nabycia w księgarni p. Feliksa
•jokla w dzień przedstawienia przy kasie. Kasa otwarta od godz. 6 wiecz#

40

Juljan Król, Bydgoscz.

cem en t

Początek punktEinie o godz. 7 wiecz.

Czysto polski wyrób!

Fabryka tabaki

Świeży

/. rozpoczęciem pierwszego aktu drzwi na salę będą zamknięte. — Palić
na-sali nie wolno. Po przedstawieniu Z A B A W A J A N IiC Z N A .
1
O liczny udział prosi
Zarząd Tow. Przemysłowców.

nadszedł.

Wiktor Lis,

3

34

Wtósie

skład żelaza.

Znaleziono większą ilość

znaczków

k o ń s k ie
kupuje każdą ilość

55
w opak. po 50 gramów z moją firmą, również

z białym znakiem
uciekł. O oddanie
za wynagrodzeniem
prosi
28

przedstawienia amatorskiego.
S y b e r j l .

Dobry, mocny, rzetelny tytoń jest:

do polowania

powtórzenie

!a 20 stycznia c godzinie 10 rsna.

>

i

Czarny

Tow. Przemysłowców Polskich w Kępnie

■/. lasu Słupia pod Kep^em

120000

140000
160000
185000
215000
250000
285000
325000
375000
425000
50000U
500000

19519,50
10
do klasy Ręczniacy należą
19519,50
10
fornale
„
„ ,,
19519,50
10
włodarze i stangreci
„ „
19513,50
16
kowale i kołodzieje
„ „
4140.50
3
Kategorja I
„ „
5325,501
4
8281,—
6
”
III
m
10C47,
7
chłopcy kategorji IV ponad 21 lat
1774,50
1
dojarki dziewczyny
do klasy 1
1774,50
„
kobiety
„ „
15970,50
9
ze wsi chałupsicy
„ „ Powyższe podajemy do Wiadomości, tak pracodawcom jak i pracobiorcom.
Rozliczenie dawniejsze mające 45 klas z dniem 1. stycznia 1923 traci ważność.
Kępno, dnia 1 stycznia 1923.
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych.
Bieda,
Jasiński,
dyrektor.
przewodniczący.
s&anfsEssKU

rmuiarze do dziennika

odbętlr.ie sie w maj. Słupra

3600
4900
6300
7700
9800
12600
15400
18900
23100
27300
31500
35400
42000
48300
56000
65100
74900
85400
98000
1120C0
129500
140000

25000
30000
40000
50000
60000
75000
9G000
105000

Klasa

,

irzira opalonego

pracobiorca
■>/»

.
_
_
_
_
_
_
_

‘ipińskie Ffliyny Parowe.

Licytacja

2100

Dla robotników dworskich.

Biegły w słowie i piśmie
:kiem. Zgłoszenia należy Ii tylko nadć pisemnie do DYREKCJI KĘP1Ń■|CH MŁYNÓW PAROWYCH.

i a z d a

10090
15000
20000

Składka kwartalna

5460, —

w biurze.

"

12000

14400
18000
21600
25200
28800
33600
38400
44400
51600
60000
68400
78000
90000

12000

pracodawca
;!/s

Całość

Klasa

7 arunek:

w

2400
- 3600
4300
6000
7200
9600

Składka tygodniowo

d; poczta Mąkoszyce, pow. kępiński
gicznego
kuje.
kuje od zaraz lub od 1. 4. 23 r. energii
\ ąnego
20

G

do

2400
3600
4800
6000
7200
9600

miesięcznie

R o z lic z e n ie .

D w ór P isarzo w lce

Tow. z. o. p.

tygodniowo

do
400
400 do 600
• 600 „ 800
800 „ lceo
1000 „ 1200
1200
1600
16C0 „ 2000
2000 „ 2400
2400 „ 3000
3C00 „ 3600
3600 „ 4200
4200 „ 4800
4800 „ 5600
5600 „ 6400
6400 „ 7400
7400 „ 8600
8500 „ 10000
10000 „11400
11400 „ 13000
15000
13000
15000 „ 17000
170C0 „ 20000
ponad 20.00

••\-e!kiemi przy berami natychmiast za do’ ą cenę do sprzedania.
? Jdzie, wskaże eksoedycja Nowego Przy%,! Ludu pod nr 38.

■

płaca ustawowa
tygodniowa

Grupa

Kompletna

ii

Obwieszczenie.

związkowych.
1S3

Odebrać można za zwro
tem kosztów ogłoszeń u

Jan Kłobus Kępno,
skład sprzętów kuchennych *fin!EniBQQ W?lczaka

Gnspodarslwn Wykazy osobiste

a mórg roli, masywne bu
dynki 1 morga ogrodu za
raz na sprzedaż.

Jan Sikora, Osiny
20

pow. Kępno.______

oooocoooocrr* B
cń

poleca

Drukarnia Spóikcwa
w Kępnie.

Książeczki podatkowe
ma na składzie

n. ! i u o . n i 4 C n ń ł b n u i d u< I ł a n n i f t

w Kępnie zaraz do Sr*1
dania.
.1

J. Patrioto „,ą
ul. Stara nr. l& M

