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on jako
pemoknifce ci;.; d )r,d ;ą żyda, p F
letnie pnnrzeć, ażeby pr?.ęmy>v; r
'n i y s i i U .
przedmiotem handlu i ażeby wó kszy lub mi* -;Ś2> zysk jansa, który
wszelki-h usiłowań, aby jeszc
osiągnie
zagmatwać i tak już bardzo skomplikowa 'I*
syruayi gospodarczą Pohjki.
się ]
■Bydgoszczy nadeszła wiat
przerażająca, wodem
1 nUO- f
i : też rok ubiegły pod względem gosp odarczy
tu
! ’• P
f °, z row o zaiożnn c towarzysz akcyjnych polskim uinależy u • siać za wysoce niei fortunny du, nasze.
■' którego akcję puszczono na handei, przeszło
ono jest j kraju. Wskutek s nad ku naszej marki o przy ;uit
lty pois i
mieni; cd tych, 'który
"i żydów:.: e Ż u.-i, uzyska'- szy w;.;:
: '■
rainycr boga
cia.
o gact. a
j-.Kiemi P ńska rozporządza oraz- B
I polską l; :i o Nadzorczą i zarówno do Rady powołane
przy. brakuła ja k cMc ;lwiek długów przedwojennych i4L
W rr
h następny
st mówimy c nni t
Jkypj UK i do Zarządu wybrali su sieli
przyczynami z których j mogło ę ba rdzo intwo wydawać i wydawało zagranicy MM
nem poi
i ~przemvsf li. Tym sposobem polski wysiłek' stv.cn
wypływa niebezpieczeństwo dla polskości przemysłu j niezroztim ai. oodrwzało* jej zaufanie do nas — PoiskaMff
fcgo przemysłu stał się poprostu zasiewem, Mó
|j n y zbierają żydzi. To są sprawy, obchodzące naszego, a następnie nad sposobami zaradzenia złu stanęła wóbe : zasadniczego zagadnienia: trzeba pod-Pa!
p Bolaka' zarówno robotnika jak i pracodawcę Przecież pomyślny rozwój polskiego przemysłu, to za jąć zdecydowaną walkę wprosi 0 nasze niezaieżne
ijsze zwalczanie bezrobocia, przeciw
istnienie gospodarcze i to podjąć tę walkę bez 'osiąIdziom pracującym czy to jako robotnicy, czy razem
gania^ się z całą stanowczością, bowiem chodzi iu i
łrsonat handlowy a na koniec jako inteligent ją działanie emigracji robotnika polskiego zagranicę
0 być aibo nie byc kraju. Trzeba więc stworzyć ]
jca zawodowo, wszystkim wielce n tent zależeć
wspólny solidarny front narodowy'pod hasłem, r:ie
bv w Polsce istniało jaknajwięcej przedsiębiorstw
w s \ ; ach, lec, ,<• czynach — cdrodzenia gospodar
li owych o charakterze polskim i przewadze ka
czego, w pierwszym . ędzie usunąć z ważnych stano
liskiego. w takich bowiem tylko przedsię*
wisk, decydujących o tent odrodzeniu szkóiiników
ch pracownik Polak będzie tniai możność
społecznych, jakich tak obf-cie dostarczała dotychczas
M
w górę i zdobycia sobie najwyższych nawet
lewica, a zastąpić ich ludźmi naprawdę dobrej woli.
sk. Wszakżeż wiemy, że na czele największych
Podstawą rozwoju każdego pafełwa jest przed
i przedsiębiorstw v Polsce stoją często łunzie, wszystkiem polityka finansowa umiejętnie prowadzona, uczciwych patrjotów, dzielnych fachowców, których
|w danem przedsiębiorstwie rozpoczynali swą umożliwiająca rozrost wszystkich gałęzi życia danego dewizą w działania będzie: Polska to Wielki Rzecz
|pe?aie cd
' ’ iCC
? lv .ia S 7 '7 r i n , L-rtr-i--. n
:
r; • n ,-.v %n: •- .Ihwilą, gdy Kapitał akcyjny dostame się .w re< - tworem) spec] mego ,
Sie, dla ptacownika Polaka wyższe kierujące świadkami ogólnego kryzysu gospodarczego, który
|k a bęaą zanik >ięte, gdyż żydzi mają swoich p zechodzą nawet w bardzo.ostrej formie tak potężne
Szybkim krokiem zbliżamy się do katastrefy, która
stanowiska
istatkiem
, ^ . *i “*«słV
JWSSK te obsadzą alb.) żydami, państwa, jak Anglja, Francja, Włochy i td. Cóż do
może rozsadzić caiy gmaett naszej młodej państwowości,
picr
i
mówić
o
Polsce,
która
weszła
do
rodziny
państw
I y-s-gojmni, 4j. chrześcijanami,
hrześcijanami, którzy duchowo
a dynamitem w tym wypadku będz.is kolosalna
js>!ę uo żydów i' zupełnie ( do nich się dosto- Europejskich nie mając żadnych absolutnie zasobów, 1 wciąż trwająca drożyzna kosztów utrzymania. Zwyżka
ustalonej linji polityki gospodarczej, odczuwając brak
ta sięga takich norm, że najwyższy czas przestać czekać
‘ uznają zgoia niemądrej i niepolskiej nauki odpowiednich) dostatecznie wykwaiif,kowanych w tym na .lepsze czasy1*, lecz należy stosować środki ratun- PJ
względzie ludzi.
f "j ' ich naśladowców, którzy starają się wmó
To t=ż od samego początku naszego niepodległego kowe. Rzeczywiście rozpacz ogarnia dsiś każdego kto ■ \
poleczeństwo, że wszelki kapitał należy niszczyć
musi nakarmić i odziać ni-- ti-tko siebie, łe-sz i swoją - li
życia
doby powojennej bodajże największą troską, naj
t p jako największego wroga warstw pracują
rodzinę, musi kształcić dzieci i tp. Ta suma, która , |
większą
trudnością
dla
rozwoju
państwa
były
niepo
rociiug tej recepty postępowa! Lenin; w Rosji
zagmatwane
jego
mteresa
finansowe, wystarczała na utrzymanie w jednym tn> ,-ącu to 11
I rzeczywiście kapita! narodowy rosyjski, ale miernie
v drugim już nie wystarcza na najskromniejsze potrzeby
|
a
w
znacznej
mierze
jest
to
winą
przsdewszystkiein
I zniszczyt fabryki wogóle i rzucił warstwę prai do oczu zagląda wyraź ::e głód. A nie ma cziowieka,
I
i ludzi w objęcia gtoclu i najskrajniejszej nędzy, niezaprzeczonego faktu, że w tej dziedzinie, jak zresztą, który by był zadowolony z dzisiejszego onrządku
!
p Polski jako Państwa nie było, marzyliśmy niestety, i wielu innych — pracowali nie ludzie dobrej w Polsce, za wyjątkiem zbogaconych na nędzy ltdzkiej t ;
1 ° stworzeniu polskiego przemysłu, wiedząc, woli, gorący patrjoci, umiejący wnikać w potrzeby ptskarzy po większej części żydów, którym się nigdy ,
Jnego państwo nie może rozwijać się zdrowo, kraju, lecz zaciekły lewicowi partyjnicy, doktrynerzy. i nigdzie tak dobrze nie powodziło, jak w dzisiejszej
westfalski krzepił się myślą, że praca jego Nie dbali oni o istotne dobro państwa, lecz chodziło niedawno wyzwolonej Polsce. Powiedziałem, że da
'mich hutach i fabrykach niemieckich nic pój- im przedewszystkiem. oraz jedynie o ciasne interesa oczu zagląda głód i to nie jest przesada A należy
marne, gdyż może kiedyś będzie mógł zużyć partyjnicze, a z chwilą, gdy na posterunku ministra pamiętać, że głód jest złym doradcą, i że on wiele
skarbu znalazł się człowiek odpowiedni rozumiejący
l*a j obczyźnie
w
, - ---- doświadczenie
jv l u u ^ Ł c m c
vv jprzemyśle poiwagę swych obowiązków — w-tedy starali się za rzeczy tłomaczy. W duszy człowieka, który, widzi, iż
jego praca nie jest w stanie wyżywić najbliższych mu
rnh ra -ulasnei Ojczyzny- Heż to razy na ze- wszelką cenę go podkopać i zmusić do ustąpienia.
łuśwc rt'*CI?VWw Weslialji mówiono o tein, ileż
jaskrawym dowodem powyższego twierdzenia była osób lub nawet jego samego, łatwo znajdzie posłuch
i ’ w i 0nJ!eni narodowo robotnicy oświadczali, naganka lewicy, oraz p Piłsudskiego i iego zwolen każda skrajna agitacja ,łatwo uzasadniają się takie
h ;,°‘na polska powstała, gotowi są nie wiem
myśli które niedawno z oburzeniem strącał.
’
hsjwiększe ponosić ofiary, byleby tylko ników na mimstrś skarbu p. Michalskiego, który, będąc
Drożyznal Dużo s'-ę o tem mówi na posiedzeniach
świadomym swych celów, ujął w mocne dłonie ster
różnych sfer miarodajnych lecz dosłownie nic się nie
inni?°idzielny Przemysł polski!
finansów
państwa,
starał
się
ukrócić
wszelką
lichwę,
,z nimi inni ludzie w kraju rozszetzali
oraz paskarstwo, usuwał nadmierną liczbę urzędników, robi. Odwrotnie robi się to i owo, aby ją spotęgować.
•uni *n0Ś';i war<^ ludu. Uczyli go oszczędzać, a przedewszystkiem za żadną cenę nie chciał udzielać Ciągle przecież przeciekają wersje do wiadomości pit
i ' h i dro')ne kwoty, troskliwie pielęgnowane
blicznei, że wywieziono po zagranice tyła i tyle wa
• Lu° 0wych, ażeby ten grosz polski z tru- funduszy skarbowych na ryzykanckie plany i zamysły gonów zboża, mąki, cukru, bydła, trzody chlewnej i tp.
°riy, kiedyś móg! się stać fundamentem sa- p. Piłsudskiego; co spowodowało ze strony tego ostat Oczy wszystkich zwracają się na rząd, Sejm, na władze
s° Przemyślu polskiego. I dlatego, gdy Polska niego zdecydowany opór przeciwko p. Michalskiemu, miejskie, lecz bez rezultatu.
|j 'w«y«cy rzucili się na tworzenie przemysłu zakończony znanym wszystkim przewlekłym kryzysem
Rząd za wszelką cenę winien wynaleźć sposób do
gabinetowym w iecie roku ubiegłego.
powalenia chydry drożyź ilanei. Tu chodzi o te m !joTa
fantazja
p.
Piłsudskiego
kosztowała
Polskę
k w U Zereg przedsiębiorstw nowych, rozszeniesłychanie i zniweczyła wszystkie dotychczasowe nowe rzesze ludności miejskiej a częściowo i drobnofedl h f ,y si? dawniejsze, rozwój w tym kierolnej, chodzi o robotnika, drobnego rzemieślnika,
L ,, arcizo szybko.' Tylko temu ruchowi T3- umiejętne poczynania p. Michalskiego. Dosyć powie
urzędnika inteligenta, którzy nie mogą wyżyć z uczciwej
dzieć,
że
Kiedy
przed
kryzysem
za
dolar
płacono
f i r i n w , Polsce mamy mniej bezrobotnych
pracy. Oczy wszystkich zwracają się na rząd, na sejm
2900
mk.,
to
p
>
jego
zakończeniu,
a
zatem
po
dwóch
i 0 ' J . państwach Europy, brgatszych od nas,
miesiącach dolar doszedł do 10 000, rosnąc wciąż na władze miejskie iecz bez rezultatu. Tymczasem
lwvtiic-ez n' e na t0 tworzyliśmy nowe fabryki
właśnie owe organy mimowoli przyczyniają się do
* na';t' lem.' Polskim kapitałem, ażeby one gdy z niesł.chaną szybkością i osiągając oststniemi czasy zwiększenia katastrofy. Koleje podnoszą taryfy prze
wartość
nieomal
20
000
mk,
Ta_
deprecjacja
naszej
Woć “dniel®zą epokę rozwoju, spadły jak
wozowe miasto opłaty za swoje świadczenia, a każda
lezą „ 3 Ce żydowskie, Społeczeństwo polskie marki wywołała z konieczności niebywały wprost wzrost 7. tych podwyżek jest pow odem do szalonych
^
Dolal' ;"
pracujące mają pełne drożyzny we wszystkich dziedzinach naszego życia, skoków p ro d u k tó w pierw szej potrzeby. To po
a co zatem idzie kompletną anarchję i desorjemacje
f«rzedgsiębi0S
5 od >yeb, którzy poczęii tworzyć w zagadnieniach gospodarczych. W dodatku na czele ciągi za sobą nowe strajki, dalszym ciągiem są nowe
marnpDI?rstwa. ażeby przedsiębiorstwa te nie
ministerjum sk3rbu stanął człowiek, którego jedynemi p id wyżki ilości wypłacanych za prace papierków
.spoteo7prf * z żeby je zachowano i zapewniono
i znany powrót d i pierwszego punktu podwyżek
kwalifikacjami było — tożsamość poglądów z p. Pi!
świadczeń państwowych i miejfkieh. Błędne kołol Nie
iemv tn l twu Polskiemu.
suetskiem,
natomiast
wykazał
całkowitą
nieznajomość
V rek,, ’e sPrawę, żc utrzymanie przedsięspraw finansowych. P. jastrzębski, bowiem o nim tu umiem powiedzieć gdzie jest początek drożyzny.
ieia i mPOl' kim niełatwą jest rzeczą. A przeWiem. że rolnik zwala ją na przemysłowca lab od
u n o u ^ SZ^ ' 3,r|ieć środki i sposoby, by spo- mówimy, zdołał tak gruntownie zabagnić nasze sto wrotnie. Tu też jest b \d n e koło, lęoz szalony jego
sunki
ekonomiczne,
tak
zadłużyć
skarb
państwa,
że
'1
v zaran 'emu zapewnić to, co ono wysiłkiem trzeba doprawdy sztuki nieiada aly; w/ taty en.mAb I hido1
n,u samodzielności polskiej stworzyło
Ad
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*’“m jednak to, że rząd ani zarządy miast nie zdonic uczynić, aby ten bieg osłabić, owszem, potęguje
on coraz baruzicj, R»ąd dotąd wygodnie idzie
j;ie po linji najmocniejszego op-ru Brak pieniędzy
prasach państwowych, przyspiesza się ten,po maszyn,
Rio tego, puszcza się w ruch jeszcze jedną drukarnię
['nknotów; nie opiaca się drukować iys<ączki, to drukuje
l‘ 5-Cio tysiące, nie pięcioro aziesięcio, piędziesięuo,
I -ecież cyfr nie braknie. Otóż tak gospodarować po
ciłby każdy, na to nie potrzeba być ministrem.
. ,!;a gospodarka do jutrowa prowadzi do przepaści,
; Rząd ma możność i silę do opanowania chydry
jjiożyźnianej, w jego rządach są takie środki, któremi
ijie rozporządzają prywatne osoby i organizacje. Jeż*.Si
C eba, niech użyje siły w takiej czy innej formie,
} ech zejdzie z wygodne j drogi środków t> mcza•j.wych, a na pewno znajdzie poparcie w najsztrszych
asach gnębionych przez drożyznę,
i
Wotamy o silny rząd taki, który w pierwszej linji
i bezpieczy człowiekowi pracującemu chleb powszedni.
i'/o!amy o rząd, który potrafi wziąć na siebie odpo: iedzialność i potrafi użyć choćby najradykalnitjszych
odków dla dobra ogółu. Taki rząd znajdzie poparcie
ć narodzie. Lecz niechaj Sejm nie każe nam zbyt
,■jługo czekać, bo może być, iż taki rząd już nie znajdzie
; iosłuchu. Sąsiedzi ze Wschodu i Zachodu potrafią
^.'y korzy stać sytuację i na tle głodowetn rozpętać burzę,

Po zerwaniu Honferencji paryskiej.
j
Dopiero teraz caiy świat przekonuje się, że przed
w czesna zaprzestanie kroków wojennych przeciwko
Rozgromionym Niemcom i niewyzyskanię zwycięstwa,
j .dniesionego w wielkiej wojnie przez sprzymierzonych,
' nści się w sporób dotkliwy nie t\lko na samych zwycięscach, lecz i na spokoju całej Europy.
Niemcy trzymają się lynieznie swej zasadniczej
' inji postępowania, która nakazuje im wszystkich oszu! ziwać, ze wszystkimi się układać i nikomu słowa nie
’:dotrzymać.
Od chwili zadarcia pokoju i podpisania traktatu
w Wersalu działalność cała Niemiec skierowana jest,
aby traktat ten obchodzić, a przy nadarzającej się spo' sobnoś.i obalić.
Po wielu zjazdach i naradach postanowiono dWu; . 1krotnie, jaką sumę odszkodowań i w jakim czasie
■Niemcy mają zapłacić, lecz gdy termin się zbliżał,
Niemcy, wskazując na spadek swej marki, twierdzili,
. ie płacić nie mogą.
Nafgcrzej na tem wychodziła Francja, która po1j f niosła największe ofiary w ludziach i której kraj Niem
cy w barbarzyński sposób zniszczyli,
i ;.
Żądanie nowej zwłoki ze strony Niemiec było te■matem obrad ostatniej konferencji międzynarodowej
iNd Konrerencji tej przedstawiciele Arglji, której
zależy na wzmocnieniu Niemiec ze względów handlo- wych, by i zdania, że Niemcy rat odszkodowania zas , płacić nie mogą, wobec czego należy przyznać im roz. maite ulgę z których najważniejszą było czteroletnie
moratorjum.
Delegaci francuscy, pragnąc okazać dobrą wolę
■ przy równoczesnem zabezpieczeniu interesów swego
■( państwa, zaproponowali ze swej strony dwuletnie mo
( ,; ratę rjutr, pod warunkiem uzyskania od Niemców za
li stawu w lasach, dochodach celnych i podatku węgiowym na terytorjach niemieckich, okupowanych przez
wojska francuskie.
Gdy jednak w tej sprawie nie mogło dojść do
porozumienia między Anglją i Francją, konferencja zo
stała zerwana.
W ten sposób zerwany został i sojusz między
teini dwoma państwami, a Francja przygotowuje się
j. do zarządzenia na własną rękę wojskowej okupacji
Essen, Bochum, części okręgu Ruhry, a oprócz tego
przeprowadzenia granicy celnej między Niemcami
a terytorjami okupowanemu
ą
W akcji tej popierają Francję zarówno Belgja jak
' i i Włochy, które po dojściu do władzy Mussolinńego
porzuciły stanowisko przyjazne Niemcom.

Akcja francuska w Nadrenji.
Paryscy korespondenci pism niemieckich informują
j zgodnie, że akcję francuską prowadzi 9 dywizji, liczących około 120 tysięcy ludzi. Wojska te mają obsa; dzić wszystkie fabryki, kopalnie, urządzenia kolejowe,
mosty i t, d , celem zapobieżenia sabotażowi ludności.
Zamiarem dowództwa francuskiego ma być zajęcie
Essen i najbliższej okolicy, podczas gdy Bochum
; i Gelsenkirchen zajęte nie będą., choć przygotowania
w tym kierunku ukończono. Inżynierowie francuscy
. , od wczoraj przybywają do Duisburga, jutro zaś mają
przybyć włoscy i belgijscy. Niemieckie kołu w Essen
. j wyrażają obawę najpoważniejszych następstw wypły
wających dla Niemiec z okupacji. Uważają one zastój
t produkcji niemieckiej za nieunikniony.
Gazownie,
elektrownie, fabryki niemieckie zaopatrzone są w węgiel
• najwyżej na 5 dni.
„Tim es1 donosi z Kolonji, że akcji francuskiej
i , w zagłębiu Ruhry zostanie prawdopodobnie przeciw
stawiony bierny opór ludności, który jednak naogół
; j będzie neutralizowany przez zesolidaryzowanie się
, z akcją francuska robotników polskich w Westfalji
w liczbie 200 - 300 tysięcy.
Nadto korespondent ,,Times’a“ dowiaduje się ze
:fer rzekomo polskich, »że w razie czynnego oporu
ludności niemieckiej, Polska wdroży na G Śląsku akcję
przeciwniemiecka. Prasa niemiecka z trudem wysila

się wobec tej informacji na ironję dodając do niej ko
mentarz, że już raz Niemcy dały sobie radę z akcją
polską na Śląsku.

Pochód wojsk beigijsko=francuskich.
Z Essen donosi korespondent, 8 Uhr AbendbUttu",
że o godz. i 3 gen Degoutte otrzyma! rozkaz konty
nuowania wstrzymanego w nocy marszu w kierunku
Essen. Przednie straże francusk-.-belgijskiej armji oku
pacyjnej, obecnie znajdujące się na przedmieściach
Rattingen i Kettwig jutro o 5 rano ruszą do Essen,
Narazie wkroczy tylko dowództwo wojsk z inżynierami,
mającymi objąć kopalnie. Gros wojsk biwakuje w naj
bliższej okolicy Essen. Ludność jest spoicojna i — jak
korespondent zapewnia — zdeterminowana na wszystko.
Jak donosi prasa Rzeszy przygotowania francuskie
do wkroczenia do Zagłębia Ruhry są zupełnie ukoń
czone. Przybycie pierwszych oddziałów spodziewane
jest dzisiaj o godz. 8 rano. Główne oddziały wojsk
przybędą w ciągu dnia. Rozkaz wydany poleca za
jęcie Muelheim, Essen i okolicy, Okupacja Gelsen
kirchen i Bohum nastąpi później.
Do Duisburga nadeszły w ciągu nocy i dzisiaj
rano nowe wojska francuskie wraz ze sztabami,
Dotychczas nadeszło do tutejszego obwodu gra
nicznego 49 pociągów z piechotą, kawalerją i artylerją
francuską.
Wyładowano już 40 pociągów. Dzisiaj
w ciągu dnia mają przybyć dalsze 24 pociągi. Ilość
przybyłych dotychczas wojsk francuskich wynosi
40—50 tysięcy ludzi.
Z Duesseldoifu donoszą, że wojska francuskie
mają wprawdzie zająć Essen, ale większa ich część
zostanie umieszczona w okolicy miasta, aby uniknąć
zetknięcia z ludnością cywilną. Miasto i stacja kole
jowa keuss są już zajęte przez wojsko belgijskie. Po
czekalnie na dworcu są dla publiczności zamknięte.
Również w/ kilku szkołach rozlokowano wojska. Do
Duisbuigu priybyło 5 generałów francuskich, którym
musiano dostarczyć mieszkań na biura. Na przestrzeni
między Duisburgiem a Duesseidorfem rozkwaterowano
kawaierję, artylerje i piechotę. Policja w Essen opróżn ia
już swe koszary, które mają zająć także wojska.
Duesseldcrf ma wygląd tbozow ska wojskowego.
Wszystkie szkoiy i budynki państwowe są pełne wojska.
Władze wojskowe rekwirują samochody. W razie nie
dostarczenia władzom samochodu, właściciel podlega
rygorowi sądu polowego a samochód ulega konfiskacie.

Narady nad naprawą finansów.
Narady nad naprawą naszych finansów odbywają
się pod przewodnictwem prezydenta p. Wojciechow
skiego i trwają bez przerwy, Biorą w nich udział:
Marszałkowie Rataj i Trąmpczyńskj, prezydent^ miniByrka, prezes najwyższej Izby kontroli państwa Żarnowski, podsekretarz stanu dr. Żaczek, b. ministrowie
skarbu: Englich, Karpiński,* Wł. Grabski, Steczkowski,
Michalski i Jastrzębski.
Zachowana ścisła tajemnica obrad.

Czelność żydowskiego posła.
W Przemyślu, w Małopołsce odbył się wiec so
cjalistyczny, na którym przemawiał poseł z P. P. S.
Herman Lieberman, który w swem przemówieniu do
.towarzyszy' powiedział:
„W dniu 11. grudnia masy ludu roboczego na
ulicach Warszawy były uzbrojone i żądały od nas,
abyśmy wzięli władzę w swe ręce i żebyśmy pozwo
lili ludowi mordować i rżnąć reakcję. Niechby potem
rodziny tych wypasionych burżujów zdejmowały trupy
turżujów z udekorowanych latarń.
To się nie stało, ale do tego dojść musi.
Towarzysze, patrzcie na ten krwią zlany na uli
cach Warszawy czerwony sztandar i przysięgnijcie mu
wierność i gotowość i czekajcie hasła i znaku.
N ebawem nadejdzie nasz dzień odwetu, a wów
czas biada tym, którzy nie są z nami
Nastąpiła uroczysta przysięga i gotowość, na roz
kaz posła Hermana Liebermana
Oto jak przemawiają posłowie socjalistyczni, żydzi,
nawołując do rozruchów i rewolucyjnych porachunków.
Ale im wolno...

Żydzi opanowują Polską.
Komenda policji państwowej na m. Lwów wydała
okólnik do komisariatów, aby ich komendanci zapo
biegali akcji Tow „Rozwój", wzywającej do kupowania
tylko u chrześcijan i aby winnych agitowania na rzecz
hasta „swój do swego" aresztować i przekazywać sądom.
Na tle tego okólnika doszło w ostatnich dniach we
Lwowie do zajść, które stwierdzają, jak pewnie czują
się obecnie żydzi w Polsce i do jakiego stopnia
bezczelności mogą się posuwać pod opieką rządów
lewicowych.
Oto przed wystawą sklepową pewnej firmy ży
dowskiej stały trzy słuchaczki uniwersytetu, polki, które
widząc swą znajomą, wchodzącą do sklepu, zbliżyły
się do niej i zwróciły uwagę, że istnieją sklepy pi lskie
i w nich należy załatwiać sprawunki. Na uwagę po
wyższą, nie pozostającą w ładnej kolizji z prawem
i konstytucją, wyleciał ze sklepu kupiec i wywołał
wielką uliczną awantńię. Powstało zbiegowisko przy
znacznym udziale żydów, 'areszcie pojawił się wezwany

przez żydowskiego kupca postetunkowy i wezwi
słuchaczki uniwersytetu do komisarjatu, gdzie spa
z niemi protokół. Kupiec w komisarjacie poi
oświadczył, że sprawą bojkotu jego sklepu 1Pzjpza
już Sejm (!) i pan nadprokurator (!)“.
foc
Śladem tej poszły inne firmy żydowskie, któlf/
wodowały aresztowanie dwu panienek, opuszczaj i
sklep bez dokonania zakupów po zcrjentowagisl
iż, mimo firmy polskiej, magazyn jest własności!
Do powyższych wiadomości możemy dodaćJe'tt
że obecnego stanowiska naszych władz lewj&.y,
wobec obrony gospodarczej społeczeństwa nie zafRyj
nawet rząd rosyjski.
Społeczeństwo nasze coraz dobitniej przsą
się, za jaką cenę mniejszości narodowe poparty*
KUC

Z

p iś m ie n n ic tw a .

N

Nr. 2 ,Szopki“ wśród bogatej treści zawif c
stępujące ilustracje;
f "i1
Sąd doraźny przy stanie wyjątkowym. — K J~ U
wieża. Szweleżer literatury ■polskiej w ofenzł''cli
Skwirczyńskiego. Szabas-Nowodworskiego, - ł T '1
wor.y sztandar na nutę , Szopki". — Wymiar#;',
konań politycznych — Mackiew.cza. „Nie od ra f. ■
kowiu wibudowano'1 — Kolmsk.ego. — Prz#
po rozbawionej Warszawie. — Mackiewicza, -jF ,
Nr. 2 Myśli N arodow ej zawiera treść n a s t 't ’
Skarga. Rząd zemsty — Władysław Rabsf*
grozą głupoty stano. — Z. Wasilewski. W zaif
pomieszczeniu — Stanisław Stroński, Jak zfdlJ!;
młodych lat. — Józef Hiaske. Dokument cli?' 1
Jan Zamorski. Bezpłodność gwałtu - - X. Dr. H
Lutosławski. Polityczne sekciarstwo. — MaijSjiar,
gorczyk.
Fatalne nieporozumienie. — Sfoyjo
Śtrzetelski,
Semi
______________ . ...
J o s; ii

Dziadek śpiwa.
Zględem iwrejów, czeli gudłajti

O narodzie, gdzież ty w pad?
Siedzisz w biocie po sam zad,
'C(
A iwrej pod tobą ryje,
Żebyś lepi wpad po szyje,
A nawet całkiem ze łbem.
£ I
Gdzie se spluniesz, wszędzie żyd,
Strasznie mu to w Polsce git,
tsani
Spojrzta co się dzieje:
ąrzy
Zeżreć już nas chcom iwreje,
horyi
Rusek, rizun no i szwab.
frzy.
Wieta wszystkie, co jest szwab,
Wyźatł się w Polskę, jak krab,
Przed tą wojną, trochę wcześni:
w oz Drzymały, aziect z Wrześni,
1I
Albo tyż te H. K. T.
Chto je rusin, wieta tyż,
Zawdy dla nas był jak jiż,
Pasły się na polskiem ciele,
Żeleźniaki, Gonty, Szele.
łożu
Żlopaly se naszom krew.
rgent
Rusek tyż z nas skórę dar,
lach.
Bo mu, peda, ka.ał car,
Łże, jeśli tak gada chlory,
iedaw
Bo sam miał do naszej skóry.
Apetyk, psia jego mać.
tyńsk
e r .i a
A najgorszy z totych trzech
Czwarty jest, bodaj on zdechł
Wyrós tu na naszej ziemi,
/arszr
Tera łapami brudnemi
tłotikc
Chce tu wszystkich wziąć za łebłyśl z|
Jeśli mu panować dasz,
Jiękcz
Przepadnie cały kraj nasz,
dolfa
Bo obaczta, co się staje,
ÓW £;
Kaj rządy wezmą gudłaje, (źydy)
g lę d
Jak w Rosiej teraz jest.
stu .
Rus dawni do syta jad,
dom.
v dnii
A dziś wysech już na gnat,
Cały kraj taki bogaty
oczęta
Ogłodziły te psubraty,
I żyda
A same żrą niby wieprz.
manie
Chłopom głód poskręcał brzuch,
Robotnik od głodu spuch,
feed :
A gdzie był przybytek Boży,
Ikarze
Dziś tanebudę ci otworzy,
Obrzezany „towaryszcz".
Takie rządy jego tam,
Takie chce tu dać i nam.
Chłopy, pany, robociarze,
Kupom wam stać rozum każe,
Jeśli nie ma zjeść na3 żyd.
'
„Szt

?

K R O N IK A .
Kalendarz rzymsko-katolicki.
Piątek
Sobota
Niedziela

121314-

go z\rkadjusz m , Tatiana
go 7 Załóż. Serwitów,
go 2 po 3 Kroi. Hilary b<
Feliks k ni..
Wschód słońca o godz. 8, 9
Z*
„
„
o „ 8, 9
„
„ o „ 8, 8

MIEJSCOWA.
— P rzyjazd geu. H allera do Kępna
dujemy’się, iż W tych dniach gościć będzie
miasta naszego gen. Józef Haller.

tonąć. Również i zabójca zmęczył się i s tr a c ili*
tomność Jeden z mieszkańców oobllskiaj wsi
jl
ze wschodniej Małopolski pozbawiła życia w roku
wi
— Obchód rocznicy, jak wiadomo, przypada | zeszłym przez otrucie Helenę Pawlakową, zamieszkałą żyt skaczących do wody dwóch ludzi, zaat?**1?;)
spa dzień 17 stycznia trzecia rocznica wkroczenia wojsk I w Kościanie, matkę czworga dzieci nieletnich, żonę po sąsiadów, którzy nadbiegli i obu tonących wydo
polskich do Kępna. Zjednoczone Towarzystwa urzą- sterunkowego policji państwowej Jana Pawiaka, który Po przyprowadzeniu tonących do przytomności ÓW
z^zają w tym dniu obchód, którego program później utrzymywał z oskarżoną nielegalne stosunki. Sąd jaśnieniu sprawy, chłopi chcieli wykonać samos j f l
Podamy. — Dziś jednakże przypomnieć należy, iż miasto skazał Jamińską na karę śmierci, zamieniając takową zabójcą i zaczęli już bić go kłonicami; dopiero*#®
óifc' dniu tym winno być udekorowane, a składy na skutek amnestji z dnia 24 maja 1921 r. na 10 lat giczna postawa wydobytego z wody posterunl-SfH
W pewnych godzinach zamknięte. Niezawodnie ma- ciężkiego więzienia.
stanęła temu na przeszkodzie i Pilarczyk został •*
in|is!rat odpowiednie rozporządzenie ogłosi.
— P o żar fa b ry k i zapałek.
Podczas świąt wadzony do komendy.
— Szabesgoj? Po mieście krążą pogłoski, jakoby ubiegłych wybuch! olbrzymi pożar w Pińsku Do
^lewien właściciel kamienicy w rynku zamierzał skład szczętnie spłonęła fabryka zapałek „Wulkan". Około Ze ś w ia t a .
|
‘ Wydzierżawić podsuniętemu przez żydów polakowi, 800 robotników i robotnic straciło zarobek.
— P ad erew sk iem u g rożą śm iercią. Dz ,
•"pyli szabesgofowi. —
— K rw aw y d ra m a t m ałżeński. W Warszawie donoszą z Cleweiand (Ohio) że Paderewski of { ■
1 Mamy nadzieję, iż odnośny właściciel cofnie się
35 ietni Józef Sbpuszyński, będąc podchmielony, listy z pogróżkami śmiercią, wobec czego policM I
|d swego zamiaru we własnym interesie,
wszczął sprzeczkę z żoną swą 28 letnią Genowefą. czyta go gorliwą opieką w czasie koncertów. J i
jł
~ Baczność w łaściciele telefonów .
Wobec Ody Sopuszyriski zagroził żonie rewolwerem, ta wy
— S tra jk i i zab u rzenia w Berlinie.
"U
że zaszedł nowy wypadek, iż niepowołane osoby biegła na korytarz I piętra. Sopuszyriski. pobiegł za
Isiłowaty otrzymać wstęp do mieszkań uczestników żoną i da! do niej pięć strzałów rewolwerowych. w halach targowych rozszerza się coraz bardziej,
Jęci telefonicznych i tp. a jak się oKazato póź nej Gdy raniona w piersi i giowę upadła, wtedy żono- czem nie odbywa się bez demonstracji. Tium . i I
j\ f celach rabunkowych, przestrzega się nitiiejszem przed bćjca szósty nabój wycelował sobie w głowę i również wielkie szyby wystawowe i zniszczył dużo śr t a
^puszczeniem do mieszkań, sklepów, i tp. osób za legi obok swej żony. Lekarz Pogotowia stwierdził żywności, znajdujących się w sklepach, które nie-.(R|
ludnionych przy telegrafie, bez poprzedniego spra.v- śmierć obojga małżonków. Zwłoki przewieziono do łączyły się do strajku. W wielu wypadkach n r j l
interwenjować policja.
a
.Jzenia legitymacji Każdy pracownik telegrafu, czy to
— O bsadzenie K aragaczu przez GreKÓw.
jio n te r robotnik lub dozorca przewodów zaopatrzony prosektorium.
— Zuchw ały napad b an d y tó w w pociągu. wizja grecka obsadziła Karagacz w strefie neu
u#3.* ,mj®nną legitymacją barwy czerwonei. której zawsze
Onegdaj kilkunastu bandytów napadło w pociągu na nad Taiicą, Komendant Karagaczu puik. francu r
a)£ini!ac należy. Za wszelkie szkody, które wskutek
^chylenia się od tego obowiązku powstać mogą przez linji Kraków — Koczmyrzów, na jadącego mężczyznę ' protestował z tego powodu u generała greckieg "
•szkodzenie aparatu lub ubytek w urządzeniu telefo i zadawszy mu kilka ran nożami, obrabowali go Na menderującego dywizją, który jednakże tylko za
nicznym przez osoby nieuprawnione, odpowiedzialni stacji Grębalów policja chciała aresztować opryszków kułował protest, odmawiając równocześnie wyt c*
i wtedy ci rozpoczęli formalną bitwę z policją, tak, że wojsk.
jjl
sgą aoonenci.
trzeba było wysłać oddziały policji z Krakowa i do— P o w stan ie Kurdów' i T urków .
W jf
ijf “ Roczne w alne zebranie cechu k raw ieck ieg o | piero przy ich pomocy zdołano aresztować 10 bandy
z/ubęuzie się 14, bm. 0 godz. 2, po pot. w lokalu tów, których pod silną eskortą sprowadzono do Kra prasy tureckiej powstanie Kurdów i Turków w t i
Mossulu przeciwko Anglikom, rozszerzyło się n; i
lyca.
Zarząd.
kowa.
siednie okręgi. Podobno Arabowie wypędzili
>
^
Pokw itow anie. Dla biednych miasta Kępna
W znow ienie ruchu kolejowego. Odcinek skie oddziały wojsk i zajęli wilajet Mossulu. ^ 1 j
Starowali: Dom Donaborów 1 wóz ziemniaków, dom Janów — Jaworów linji Lwów — Jaworów zamknięty angielskie ewakuowały Bagdad i ufortyfikował
* y jomice 2 wozy ziemniaków, dom Hanulin 1 wóz dla ruchu kolejowego z powodu zasp śnieżnych został
w Hmdiye.
Bemniaków, dom Sadogóra 1 wóz ziemniaków, p. Cai- otwarty po usunięciu śniegu.
— T ajem n ica klejnotów carskich. W N j m
sos.nski Ignacy 5000 m k, p. Majcherczak Piotr 1000 mk.,
Sprzeniew
ierzenie
w
konsulacie.
W
ciągu
!
Jorku krążą pogłoski, że klejnoty cara wartości - ' ffl
łom S emianice 2 centr. jęczmienia, 2 centr. grochu,
’
centr. pszenicy, 1 wóz kapusty, dom Nawrotów ubiegłych dwu dni świątecznych obiegają Warszawę dolarów zostały przemycone przez agentów sowb
centr, mąki pszennej, dom Kierzenko 1 wóz zie sensacyjne pogłoski o olbrzymim sprzeniewierzeniu do Ameryki. Klejnoty te umieszczono we Włai
mniaków, garnek kapusty k isz, dom Domaslów w konsulacie amerykańskim. Po sprawdzeniu tych stoku na okręcie, który je miał przewieźć do Alt
pogłosek u źródła okazało się, że istotnie kasjer kon W drodze do Stanów Zjednoczonych doszło do
*1 Cen' r- mągl żywiej 3 centr, karotki, Kępińskie
nlyny Parowe 3 centr. mąki żytniej, Szlachetnym ofia- sulatu Jan Urbański, liczący iat 43, sprzeniewierzył wśród załogi i jeden z pośród, niej schował kl a
znaczną sumę. bo — jak dotąd ustalono — około do trumny zmarłego w czasie drogi marynarza ]{j|
cdawcom serdeczne „Bóg zapiać".
8000 dolarów. W chwili gdy zażądano odeń rachun przbyciu do Ameryki został ów marynarz pocho
Dudzińska, Oalańska, Szsfarki
ków, pozbawił się życia wystrzałem z rewolweru. w niewiadomem miejscu. Policja amerykańska, I
Prowadził on podobno życie nad stan, Dochodzenia wiadomiona o zawartości trumny, zarządziła śle<
i odnalazła grób owego marynarza na cmet
s,
— L ikw idacja „strajku" lekarzy. Onegdaj pod- trwają,
— W idm o strajk ó w .
Łodzi grozi nowa fala w Brocklynie. Czy się jednak klejnoty znalazły
jisany został nowy kontrakt pomiędzy związkiem le- strajków w związku z drożyzną. Już przed ogłosze
iirzy a zarządem kasy chorych w Poznaniu. Kasa niem wyników obliczeń statystycznych cały szereg wiadomo dotychczas.
rorych zaakceptowała warunki,, postawione przez le- związków wystąpił z żądaniem podwyżek.
Obecnie
arzy.
kiedy Komisja ustaliła podwyżkę na 39 i jedna czwarta
proc. akcja ta wzmoże się.- tembardziej, że Łódź jest
widownią szalejącej wprost drożyzny mięsa i Chleba.
Dnia 10. stycznia 1923 r.
~ Nowa serja biletów sk arbow ych.
Min. Cielęciny i wieprzowiny btak zupełny, mięso wołowe
Płacono za 100 kl. żywej wagi:
220000-241
Karbu złożyło do laski marszałkowskiej projekt wy- zaś kosztuje już 1700 mk. za funt. Dotychczas z żą
170000 -181 >
I. kt
itszczenia 4 tej serji biletów skarbowych na sumę daniami podwyżki wystąpili robotnicy przemysłu me Bydło rogate
120000—141
„
ii.
kl.
talowego,
którzy
żądają
45
proc.,
pracownicy
piekarscy
po mtljardów marek.
240000 -251
”
„ Ul. kl.
i młynarscy, którzy żądają 100 proc., eraz szewcy,
200000- 22!
>; « ;
ł ~ ?.a*taz wywozu. Wydany został zakaz wy- którzy zażądali podwyżki o 65 proc. Akcji zarobkowej Gielęta
390600
frooUtZ. °*slci m.i.edzl> metali, mosiądzu, niklu, kadmu, w przemyśle włókienniczym spodziewać się nie należy, Świnie
370000
L g300000-340
laib nU’
0t0wiu w wiórach, opiłkach i zło- gdyż w tej gałęzi przemysłu zarobki są regulowane
160000-171
HI. kl.
według obi czeń Komisji statystycznej.
°w će I-kl.
.
t h ~ Uwolnienie Nowaczytiskiego. Aresztowany
— W a lk a policjanta z m o rd ercą w rzece. We
r . ^ no redaktor .Myśli Narodowej" Adolf Nowa- wsi Dobczyn, gin. Klembów pow. radzymińskiego, Prosięta za Paj£ zebieg tar"gu bardzo ożywiony
: , • * z°stał wczoraj popołudniu wy puszczony z wię- w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zamordowany
Fr,a mokotowskiego.
został mieszkaniec gm. Ręczaje Feliks Kostrzewa. Mor
Podziękowanie za uwięzienie antysemity. derstwa dokonali Stanisław Makjan i |Franciszek Pilar
."Gazeta Poranna" dowiaduje się, że wśród czyk, mieszkańcy wsi Dobczyn oraz Stanisław Pilar .
Kurs giełdy warszawskiej.
HotiKów gminy starozakonnych w Warszawie powstała czyk, mieszkaniec Stanisławowa, pow. mińsko mazoz dnia 11. stycznia 1923 r.
’r , . z,ozerl>e komisarzowi rządu p. Anuszowi adresu w.eckiego. W dniu onegdajszym został schwytany
Łr,lfaZiMneg0 .za uwięzienie pisarza antysemickiego jeden z zabójców Stanisław Pilarczyk i prowadzony
j
N.0waczyńskiego. Aczkolwiek niektórzy z czlon- do komendy policji przez posterunkowego Andrzeja Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
■feplertAlny uwazai4 l(ł myśl za nieodpowiednią ze Końskiego W drodze przy przejściu orzez most na Korona czeska Sesin ań tZł,sto .taktycznych", jednak opracowanie rzece, Pilarczyk nagle przechylił się przez barjerę mostu Korona austrjacka
fdom \\;SU P°w‘erzono dwu znanym adwokatom - i wskoczył do rzeki, by zbiedz. Koński bez namysłu Marka niemiecka gotówka
Marka
niemiecka
wyplata
„
j w adresie będzie podkreślone, że tego dnia, uczynił to samo: wskoczył do wody z całym swym
Franki francuskie
nczpia «?Iesztowania Nowaczyńskiego) w Polsce rozuzbrojeniem. Woda w tym miejscu sięgała 4 ch metrów 1 rubel zloty
1
•”'10wa era". — P. Anusz może być dumny głębokości. Posterunkowy w wodzie zdołał mimo 1 rubel srebrny
łrnnip s^ le§° hołdu. Ale dla uczciwego Polaka ciężaru, jaki miał z sobą podpłynąć do płynącego Franki belgijskie
Franki
szwajcarskie
fnan.e cd wrogów O.czyzny jest hańbą!
orzed sobą Pilarczyka i nastąpiła między dwoma tymi Liry włoskie
Tendencja
spokojna.
| — tśkazunu
Skazana za m
o id e rstw o Świeżo toczy
moiderstwo
toczył się% ludźmi walka w wodzie na śmierć i życie. Głębokość
wody
nie
pozwalała
na
opanowanie
sytuacji
i
począł
;zed izbą kamą w Lesznie proces o mordelT w ‘
skarżona szwaczka Bronisława jamińska, pochodząc
Skradziono

£ Poznania.

Targ bydlęcy w Poznaniu.

całej Polski.

!

m\\ Wielki obrót-mały zysKiTT

portfel
z papierami wojskowemi
na nazwisko
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Stanisław DzwonHowsHi

N o tti la k M ic h a ł

K ęp n o , R y n e k 33, dom p: Lisa

W ÓZ

ma na skiadzie
wi e l k i w y b ó r

materjałówdamskichiroęzkich
____
„
oraz
wszelkich
1423

innych maierjalów.

z Weronikipole.
Nowy

2 calowy zaraz na sprze
daż. Wiadomość
41
prncownia kowalska

Jan Ibiclino Kępnu,

Aleje Marcinkowskiego,
Kilka próżnych

ULI

na sprzedaż.
Gdzie, wskaże eksp. N.
p. L. pod lir. 51.

Dobry, mocny, rzetelny tytoń jest:

„Baśka“

w opale po 50 gramów z moją firmą, tównież

„Legionka", „Amator", „machorka", „Żek"
Żądajcie: wszędzie. Czysto

polski wyrób!

Fabryka tabaki

4
0

Juijan Krdi, Bydgoscz.

: fow. Przemysłowców Polskich w Kępnie
‘

'3

urządza

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

U.

1 kolskie
kuptfje każdą ilość

p o w tó r z e n ie
Odegrane będzie

r-f
c k I *SS«

dnia 28 stycznia br. o godz. 12 w południe na sali
Hotelu Centralnego w Kępnie
z następującym porząokk-m dziennym:
irawo^danie Zarządu, Rady Nadzorczej i Komisji rewizyjnej,
zedinfenie i" zatwierdzenie bilansu ora;: rachunku zrsków i i L=«
itie, pckw tiOve; ia. bjlansu Zir;:a• is Nadzór-:
zysku,
Nędzrodzenie R:
statutu zgcdr.ite z u
■iic uć .ia!ów.
członków Rady
•‘■Je
i i interpelacje.

Dobrze u ;;c-bł cwanego

r* •
v
i:

«em pu

£•

i
zakuje
| inotny kun
Łaskawe zgłoszenia do
eksp. N. P L. pod. nr. 48

będą
VA '
Tow.

me
i) lic;

pK

-) JcD

L ‘

n W io
ki Buczek
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j

L.

po w. Kę

D w ór P lsarzo w fcs

: Na sp:
wany

pocztą Mąkoszyee, po w. kępiński
e od zaraz lub od 1 4. 23 r. cne

■włodarza do lud o
dzielnego kołodziej
I Kowalą ze zaciężńikami.

it <
b
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o ....

liski Wyszanów,
pow. Kępno.

Ogło: ?zem e P oi iait-w ej K asy- C h orych w K ępsTe.
Okólnik

i!

arząd.

i

fjj |
Łj
Ł;
„i
i zaraz na s •rzedaż.

e n n e i łąki zaraz

te uchwały
. W alnem Zebir; tiu

!

>: H:r-

W

odbędzie się
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R y siek 23

^

.
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K o n s u m u U r z ę d n ik ó w w K ęp n ie

33

Jan Kłobus Kępno.
skład sprzĘtówkUEhenngch

U/ przedstawienia amatorskiego.
a «
k :

19ii ezgr madzeni

Włosie

N r. 36

O! —
d ;di‘c* Ubezpieczeń z dnia I i. grudnia 1922 r. nr. O. U. 2020 zarządził na podstawie art. 21. ustęp 1. uslał J. ^inaja
r. utworzenie w obrębie działania ()kłęgowego Urzędu Ubezpieczeń w Poznaniu następujących grup
octowych eto wysokości 20000 mk. dziennego zarobku Wobec tego zarządza-się co następuje; Ubezpieczonych stosownie
icu zarobku ctzieii się na 23 następujących grup zarobkowych.
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dó
400
400 do 600
COO „ 800
800 ,, 1C(0
1000 „ 1200
1200 „ 1000
18(0 „ 2000
2000 „ 2400
2400 ,, 3000
/ tłO
3;':00
36G0 „ 4280
4200 „ 2300
4300 ,, .x>uu
oóOO „ 9400
8100 „ 7400
7400 „ 8600
8600 „ loooo
10000 „ 11400
11400 „ 13000
13000 „ 15000
15000 „ 17000
17000 „ 20000
ponad 20 00

2400
3)00
4800
6000
7200
90 CO
12000
14400
j i t *0
21600
252 a
KEy.tU
30600
38400
44400
51600
60000
68400
78000
900(0
102000
ponad

do
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Rozliczenie 6' 2

dl

: p

tygodniowo
2?00
3G0O
4800
6000
7200
9t500
12000
14400
18000 u: ::■)
2528(1
28.100
3360u
38400
44400
51600
60000
68400
78000
90000
102000
120000
120000

0

do
„
„
„
„
„
„
..
„
„
.
„
„
„
„
,
„
„
„
„

j

Całość
# 136,50
227,50
318 50
409,50
500,50
637,8 1 9 ,1001,1228,50
1501,50
1774,50
2047,50
2360,—
2730,—
3139,50
3640, 4231,50
4868,50
5551.—
6370,7280
8417,50
9100, -

10000
15C00
20000
20000
30000
40060
50000
60000
75000
Di ODO
losr-tjf)
1200^0
I40U60
1-0000
185000
215000
250000
285000
325000
375000
425000
500000
500000

42000
48300
56000
65100
74900
85400
• 98000
1120(0
129500
140000

Składka kwartalna

pracodawca

pracobiorca

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,
5050,50
5460,

54,60
9 1 ,127,40
163,80
200,20
254,80
327,60
400,40
491.40
600,60
700,80
8 1 9 ,946,40
1092,—.
1255,80
1456,1692,60
1947,40
2220,40
2548,2912,3367, 3540,-

pracodawca'
3/i

Całość
1774,50
2057,50
4140 50
5323 50
0506,50
8281, 10647,—
13013,15970,50
19519 50
23068,50
25617,50
30758,—
35490,40813,50
47320,
55009 50
63290 50
72163,—
82810, 94640,—
100427,50
118300,—

1064,70
1774 50
2484,—
3194,10
3903,60 .
4968,60
6388,20
7807,80
9582,30
11711,70
13841,10
15970,50
18454,80
21294,—
24488.10
28392.
33005,70
37974,30
432y7,80
49086,
5(1784,65656.50
70980,—

pracobiorca
2T
709,80
1183 —
1656,20
2129,40
2602,60
3312,40
4258,80
5205,20
6388,20
7807,80
9227,40
10647,12303,20
14196,—
10325 40
18928 22003,80
25316,20
28865 20
33124,
37856 43771,47320, -

D la r o b o tn ik ó w d w o r s k ic h .
Klasa

b.

portrety kolorowe,
grai je, szKice

M __

foto*Id a

‘d .
t
Staraniem moim będzie Szan I<1ii en tulę przę i
rzetelne i akuratne wykonanie zadowolić.
O łaskawe poparcie pozostaje
Pros
«y
z poważaniem
Si. -

Ja n Nawrocki,
zakład fotograficzny

A 2 tev
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s tr z e ż e n ie
Wobec r z u c o n e j n a . m n ie O B E l j |! p
j i rozszerzania f a łs z y w y c h w ie ś c i o mfl 1
j osobie, ostrzegam w s z y s t k ic h przed dl ti
’ szem rozsiewaniem p o tw a r z y , g d y ż w i 1
nych ścigać b ę d ę drogą s ą d o w ą .
But
ifce^
•• n:
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) ud:

W a le n ty N asiad el
Rzetnia.
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tffcor
(

na-

g motorów elektrycznych

© dynamo-maszyn 0
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wykonują

bryh
r ni
iłUki

i l(. Gaerfio i Sp.T.*.o.P
. Poznań
4

©
*3

Oddział Pracowni Elektromechanicznych
u!. Półwrejska 35.
Telefon. 3584,

L

• © • • © © •© © © •© • © • • © • • ® « e » # e © « e © l
Rok założenia 1917.

Wszyscy, którzy pragną wiedzy,
prenumerują

Przegląd Światów

r7s. kwartalnie

_
_
10
195)9,50
do klasy Ręczniacy należą
19519,50
10
fornale
„
» .» _
10
19519,50
włodarze i stangreci
,, ,,
19519,50
10
kowaie i kołodzieje.
„
- ,
3
4140,30
Kategoria i
>> »«
4
5325,50
li
„ ..
6
8281,„
' Ili
„
7
10647,-chłopcy kategorii IV ponad 2t lat
1
1774,50
dojarki dziewczyny
doklasy 1
1774,50
„
kobiety
9
15970,50
ze wsi chałupnicy
„ „
Powyższe podajemy do wiadomości, tak pracodawcom jak i pracobiorcom.
Rozliczenie dawniejsze mające 45 klas z dniem i. stycznia 1923 traci ważność.
Kępno, dniu i stycznia 1923.
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych.
Jasiński,
jp; ze wodą lezący.

r a fa ® «i>

i przyjmuję wszelkie zamówienia na

2100
3500
4900
6300
7700
9800
12600
15400
1WJOO
231UO
27300
31500

od płacy ustawowej.

Składka tygodniowo

n
a ils ,i

p. Eichhorna
płaca ustawowa
tygodniowa

miesięcznie

10000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
60000
75000
90000
105000
120000
?40000
160000
185000
2)5000
250000
285000
325000
375000
425000
ponad

g il
h u

i

ijlGrupa

daż mało u |

ilustrowany aktualny tygodnik poświęcą Niek:
— wiadomościom wszechstronnym.
Do każdego numeru „Przeglądu Światowe
dołącza się bezpłatny dodatek „Ilustrowanej EncyK
pedji Podręcznej.

Redakcja i Administracja
Wrrszawa, Sienna nr. 23

Bieda,
drręktor

Prenumerata w kraju (wraz z przesyłką poczto^
roczna 30,000 mk., półroczna 15 tys. mk., kwart?'
7,500 mk. Prenumerata (wraz z przesyłką poczto
za granicę: roczna 50 fr., — l funt szterling
półroczna: 25 fr.( — i.u funt szterling
2 doi.

