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T Przyjaciel Ludti“ wychodzi trzy razy tygodniowo.
r i l l l 4 " at Poczcie miesięcznie 450 mk.

, (¥J* ocz odnoszenia miesięcznie420
115® miesięcznie 750 mk.
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Pojedynczy egzemplarz 10 mk.
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Cena ogłoszeń:
Zwyczajne za wiersz jttOnparelowy jednoiainowy
.
100 ml
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
.
.8 0
„
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
.
.
. 300
Przed tekstem n a .l stronie
.
.
.
.
400
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.
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Tzystość, poświęcona pamiętnej i historyczii-żj
Ic b ęcia Kt na i powiatu przez wojska poiskie
ta się mszą św. w kościele parafialnym. Mszę
r djrowai ks. prób. Nowacki w asyście 2 księży.
'Wdfjęństwie wzięty udział- wszystkie towarzystwa
' faram i, i młodzież szkolna
t° 9i Haller Oraz z majorem Ligockim i posłem
lic z k ie m przyjechali rano o godz. 8 popr/edestrą, i w. otoczeniu bandery. konnej, skław-yfę z włościan. Wśród gromkich okrzyków na
: zalerała udali się dostojni Goście do kościoła
imfceejalnie przygotowane miejsca. Z przedsó^apladz obecni byli starosta p. Kasprzak i burii; |z p. Godzina.
yre jo ołtarz jarzył się od świateł, śpiew cbóraioy
ucifcusze ku Bogu, a pibiczność wypełniająca
"liewątpliwie jedną tyiko modlitwę miała
na ustach : Ojczyznę wolność pobłogosław
|tz y św. utworzyła publiczność szpaler aż do
dokąd Gen. Haller ftiaz z towarzyszącymi
j witany entuzjastycznie przez zebraną pu--

5j

południem udał,się gen. Haller z delegacją
istaiiców ,i Wojaków na cmentarz, gicie na
ległych v,,ncca złożono,
jorem o godz. 5 wyruszył pochód z dworca
do miasta. Inicjatorzy pochodu wybrali dla
wyjścia dworzec, ażeby tein samem przy
troczenie wojsk polskich z dworca ku
iw. Powstańców i Wojaków wraz: z przybyłą
delegacją i sztandarem, Bractwo Strzeleckie,
,Sokół, Urzędnicy i tłumy ludzi przy świetle
odni i sztucznych ogni, ruszyły na czele
!■ Kolejową, Warszawską, posuwając się
ciągu kilku ulicami dookoła miasta, wkra“lępnie na rynek, gdzie pochód się zatrzymał,
iiesieniu przemówi! prezes Tow Wojaków
łów p. Ftngler, podkreślając znaczenie dma
i Dłuższą przemowę wygłosi! gen. Haller,
ta owację i mite przyjęcie, jakiego tu doznał,
lo zgodnej współpracy wszystkich dla dobra

ku jeszcze przemówieniach pp. posła Wojttnglerą, gen. Hallera i przybyłego w.eczopnód pułkownika Thiela, który przed 3 laty
k-fu/.do :<p'Pr,a wkraczał, udały się Towapiaków i Powstańców oraz inwalidów na
" ne posiedzenie do Hotelu Centralnego.
,ńe zagaił prezes p. Fengłer, witając w dłuż■ecznych
w dłużj<
"
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"'bpom,nająć dziejową chwilą
powstania
( do pełnienia obowiązków dla dobra Ojryt jpwale i sumiennie, wskazał na przykład
lói ijców, którzy potrafili z niewoli wynieść
Jtaki hart i taką potęgę uczucia, że wreszcie
W%r stał się możliwy, a zwycięstwo przypadło
" J Podkreślił p. Generał niebezpieczeństwo,
w; coraz bardziej od wrogów naszych, którzy
ł i a s zniszczyć od zewnątrz, wciskają się
15|ft;y we wszystkich dziedzinach życia spo
Prowadzić swą dostrukcyjną robotę i tern
1 Sadzić gmach Polski.
ptfłii pełnych uczucia słowami przemawiał
|«ych braci żołnierzy i inwalidów. Dawał
5C F ows,tań polskich, gdzie młodzież wiedziona
.Jn H o fci Ojczyzny dokazywała cudów.
1*10 zapale i duchu jaki panował, gdy tuż
linem lwiątka z wiarą w Boga i Ojczyznę
Jąrcie wroga z pod bram Warszawy, gdzie
'0 » |uPka z krżyźem w ręku i modlitwy na
•żele młodego żołnierza szł i zginął. Ge^Wiedział kilka ep-zodów z czasu wojny
^jAwszy poleglycl , fey płynęły po szlachetnej
ą f» przemów enia p. Generała panuje zupełna
tnie wielkie i szczere, ludzie przeżywają

ców tych potrzeba zna;znych ilości, gdyż nie można
sprowadzać akurat tyle, ile się w pierwszej chA-ili po
trzebuje, lecz sprowadza się wszystk > o ile możności
w wielkich iłościach, wagonowo, ażeby uzyskać taris.e
koszty przewozu. ‘
Po sprowadzeniu surowców zaczyna się fabryko
wanie towarów, które w fabrykach metalowych trwa
zazwyczaj kiika miesięcy. W tym czasie fabryka musi
płacić pensj; urzędnikom, i robociznę robotnikom,
musi zapłacić pieirądze za surowiec, węgiel, za koszty
przewozu i procenty od kredytu bankowego, jaki jej
udzielono D -p ero po całkowitem wykończenia to
waru może fabryka przystąpić do sprzedaży tych wy
robów, które niezawsze są już zgóry zamówione i za
liczkowane.
W ni; których fabrykach jak np f. brykach roln i
czych sprzedaż towaru dokonuje się właściwie tylko
dwa razy w icku, na tek zw. wiosenną i jesienną
kampanję. Takie fabryki w najtrudniejszem są pęjc •’
żeniu. Fabryka stać nie może i dlatego towar w mej
wykonany czekać mus: na sprzedaż nieraz już pól roku
i dłużej.
Co z tego wynika? Wynika to, że fabryka pi zez
10 miesięcy musi pieniądze wykładać a dopjero„pq
upływie 10 miesięcy może mieć nadzieję, że pieniądze
odzyska po sprzedaniu towaru. Tymczasem rćusi wy
dawać pieniądze na zakupienie surowca, pensje, robo
ciznę j wszystkie inne koszta z prowadzeniem fabrykv
połączone. . Znaczy to. że fabryka i-.iisi poza maszy
nami i budynkami posiadać znaczny kapitał t. zw, obro-y
towy, aby mogła towary swoje wytwarzać i sprzedawatL
Znaczna zatem ilość gotówki stale musi być w obiegjje
W czasach spokojnych, w których pieniądz (tf«
zmienia swojej wartości wcale albo niewiele, z^j
można obliczyć, ile fabryka, w której budynki i mS-j
szyny kosztują 2 miljony marek złotych, będzi^
j trzebowała kapitału obrotowego. W obecnym grosie
j obliczenie takie jest niemożliwe. Fabryka k t i l n np.
i w maju r. ab. całą swoją pracę -mogła opędOTT&pij talem obrotowym i 50 mi ijon ów mk. obecnie potrze
buje na to 900 miljonów mk , a zatem sześć razy więcej.
Mimo pozornie wielkich zysków, jak fabryki
wykazują, żądna z nich jednak me ma takie, z^ąków,
aby mogła sześć razy podwyższyć swój
towy. Coż wobec tego się dzieje? FajJroi
m
w stanie utrzymać swej produkcji na stffn?r
wej.... Nie może ona ani już tyle surow<iwSi W.iSSb
w czerwcu, ani tylu robotników zatfuffffiŚffl Pi&Sfe
0 ? “*^
zmniejszyć swoją fabrykacje i iiczbę
to oczywiście zmniejsza się iej zaf(f8'fl?'3/'i
się bezrobocie w kraju.
,yw fu sF
Zarówno ze strony społeczeńst
M K
czych, jak i ostatecznie z rządu i
i naciSK ażeby bezrobocia nie
Ks. St. Adamski. dawniejszą iiczbę robotników. .W fli$»iż":
możliwem przy dawniejszym
towarzystwa akcyjne szukająw8 !R W
pieniędzy. Podwyższają kapfłSW aKpjflnjJPi
m
skać nowe p e.; adze, albo słiW ffJSe
4 JfW?3
Spadek marki a przem ysł polski. — Budowa, dzie czy w banka-, h aby
•WrŚFgP W-y?1
uruchomienie i prowadzenie fabryki. — W ytw a surowca i nie zamykać "faW^te J 1*10” bśflśi*
i
rzanie a sprzedaż towarów. — kapitał obrotowy.
Rząd oczyw ście w ffiS -w ptH ^o^ie
— Sprawa bezrobocia — Paskarstwo kredytowe. dyty ria cele przemysłoiŚH. tsp jł# T ^ n!
— W ym ow ny przykład. — Rozpaczliwe poszuki twem banków paiNtwtfużytpląwftWePjliJ-rrirr
w anie d ró g w yjścia.
sani bezpośred-.io udzilMnietli9j^:>9w.V%«^K!
Dziwnem się wydaje niejedrumu, że stan 'marki mniejszym iiimom niebtipłlc o||^/c^j!j}|
polskiej zagranicą miałby oad? aływać niezmiernie na rządowe jednak me "pSiWŁ:
rozwój przemysłu polskiego A jednak iak jest. Prze liści, rzemieślnicy, far,tykanci itd. wsk$?f?:
mysł polski, chcąc pracować i v>twarrać towary dla marki polskiej i zwlętMfceilfe89ię8dftQySfiy,sSi
zaspokojenia potrzeb krajowych, czy dla eksportu za daleko wi kszychbsaizelinąaftfiMfeipjftiljMefirT
granicę, must wpierw ivybudo-/ać fabrykę i sprowa tedy ludzie do fńkjri«i(i4iłiral^’śi
dzić maszyny. Do niedawna m iszyny prawie wyłącz rując najwyższeswowiytoą&st^fląj!
v^ri<sv. ^
nie sprowadzano z zagranicy; płacono zatem zagra
Nie mogą*
niczną monttą, którą trzeb,i b «,> kupować za cenę, mierze w b»’» ff¥S9:__
Cd
jaką ona w chwili zapłaty nua a na giełdzie.
ofiarowując b r ó « n j ^ |l 9 S f e m{
Wysławienie fabryki i sprowadzenie maszyn jedna jęli z banki)*;
W * iStf&ot
kowoż me wystarcza jeszcze vcaie do rozpoczęcia myślowej. : qył,uA.W
Wsbofj|otó ?ie
pracy w fabryce Chcąc zacząć oziałać, fabryka musi paskarst.
'M ff ttffP r''
sprowadzić zapasy surowcówTuo t. zw. półfabrykatów poi; czo ląfcii *f?jgi|
tj gotowych części składowych k óre wymagają prze niądze z W MtM. P M jta g g tj
robienia, uzupełnienia i zestąwitn a w całość. Surow- ła:h i wtedy,.- ^ d y l
W V
r nebsj3izi i!b
si§ > ims)s'qi.T j
b i lsim ,9itsl w piissiw iioą m.y
od ;;:;wa to wszystko, co wstrząsnęło potężnie duszami
oh. przed laty. I może czynią ogólny obrachunek
włŁsuem sumieniem, żali trzecia rocznica zastała ich
tak s :.io gorącymi w służbie narodowej, jak ongi,
niedawno przecież 1 zrywa się gdzieś, z dna duszy,
z głębi srrea krzyk żalu i krzyk protestu przeciwko
egoizmu w i, który mc. e zajął miejsce cf arnej, czynnej
miłości.
Po przemówieniu szlachetnego Wodza przeczytano
uchwałę przyjęć a gen. Hallera na honorowego członka
Towarzystwa Wojaków i Powstańców, a Towarzystwu
dano nazwę: Towarzystwo Wojaków i Powstańców
imienia generała Hallera w Kępnie. Generał, wzru
szony, dziękując wszystkim zebranym uśziśnieniem
dior.i, wt raził życzenie, abyśmy wszyscy wspólnie
piaoowaii na pomyślność Najjaśniejszej Rzeczypospo
litej Niech żyje! Okrzyk ten daleko rozniósł się poza
mury.
Po zebraniu zaprosiło grono obywateli miasta
p. Generała do jednej z sal Hotelu Centralnego, celem
spożycia przygotowanego posiłku. W czasie uczty
wygłoszono kilka toastów, na któ * p. Generał w ser
decznych słowach odpowiedział.
Po krótkiej biesiadzie całe towarzystwo udało się
na wieczornicę, urządzoną przez Zjednoczone Towarzy
stwa Kępna.
Siowo wstępne wygłosi! ks.. prób. Nowacki, Tow.
Śpiewu i Koła Muzyczne wykonały kilka utworów,
ouegrano Baśń sceniczną i jednoaktówkę z czasów
walk o wolność w roku 1908 „Naffi jadą“. Sala była
tak szczelnie zapełnioną, iż wielu nie mogło się po
mieścić. Podczas przerw wznoszono liczne okrzyki na
cześć gen. Hallera, majora Ligockiego i posła Wojt
kowiaka, któremu zawdzięczamy zaszczyt, jakiego do
znaliśmy.
Na zabawie bawiono się ochoczo, polonez wy
prowadził p Generał z gąnją Siarościną
W czasie odbywającego się w salach cercie za
inicjował p. Generał skłaakę na „kromkę chleba" dla
biednych, która dość pokaźne wyniki dała.
O godz. 3 i pół opuścił pan Generał wraz z ma
jorem Ligockim zabawę, żegnany przez publiczność,
która utworzyła szpaler aż do samochodu.
Wrażenie, jakie dostojni Gości u nas odnieśli,
było jaknajlepsze, czego dowodem stówa p. Generała,
iż pobyt w Kępnie pozostanie mu na zawsze w pamięci.
Diugo niem.lknąee okrzyki „Niech żyje!" towarzy
szyły samochodowi, unoszącemu Czcigodnych Gości
na dworzec, skąd wyjechali do Poznania.
-*
Podczas zbiórki aa rzecz inwalidów po ulicach
miasta, zebrano ogółem 158,257 mk.

W obronie polskości przemysłu.
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p :enlę<i?y, setne coraz mniej mają g tówki i muszą
odmawiać udzielania kredytów, cho.-iazby pewność po
życzki najmniejszej nie wy kszywała wątpliwości. Jakie
pod tym względem panują obecnie stosunki tego do
wodem przykiid następu;,:
jeden z największych tiaików w Polsce finansował
jedną z najpoważniejszych fabryk metal jwych w Polsce
i udzielał jej kredytu, którego f ibryka ta potrzebowała.
Chcąc przemysł polski pogłębić i rozszerzyć, fabryka
0 której mówię, z pomocą buiku wykupiła kilka innych
fabryk z r^k niemiecki h i powiększyła się tak znacznie,
że podczas, gdy przed wojną zatrudniała najwyżej 400
łudzi, zatrudnia ona obecnie okoio 3000, a mogłaby
zatrudniać nawet 6000 ludzi.
Wspólne wysiłki fabryki i banku zmierzały ku
temu, ażeby doprowadzić do zatrudnienia 6000 robot
ników i dania przez to znów 3000 rodzinom zarobku.
Wszystko było na najlepszej drodze jeszcze w maju r.
ttb. Tymczasem, gdy przyszła raptownie zniżka marki
polskiej, a fabryka, o której mówię, surowce swoje
sprowadzać musi we wielkiej części za pieniądz za
graniczny, kredyt, który bank ten mógł udzielić, żadną
nsiarą nie wystarczał Obliczono, że gdyby fabryka tą
miała pracować w całej pełni i zatrudniać 6000 ludzi,
należałoby jej dać kred;tu około 20 miljardów marek,
a tymczasem bank ów, jeden z największych w Polsce
wogóie nie miał więcej jak 12 miljardów marek,
Skutkiem zmiany stosunków zatem bank, który,
poprzednio setkom wystarczał firm, nie byłby starczył
dla jednej tylko wielkiej fabryki. (Śczywiśeie nie było
mowy o tern, ażeby bank mógł udzielić takiego kre
dytu, jakiego byłoby potrzeba i dlatego fabryka obecnie
zatrudnia tylko 2600 robotników zamiast 6000.
Gfówny ciężar i kłopot na skutek zniżki marki
polskiej spada na banki, do których z jednej strony
wszyscy przemysłowcy i kupcy wyciągają ręce po
kredyt, z drugiej strony prywatni ludzie wycofują
z banków swoje pieniądze, ażeby nimi paskować.
Wobec tego banki zarówno jak kapitaliści jak
1 fabryki znaleźli się w położeniu tak trudnem, jakiego
bodaj nie było nigdy za czasów polskich. W niektórych
wypadkach poważne przedsiębiorstwa stały już prawie
wobec bankructwa. Nic dziwnego, że szukano roz
paczliwie sposobów i drógwyjścja, ażeby tylko utrzymać
się na powierzchni. Siczególy o tem w następnym
artykule
'
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Po rzuceniu społeczeństwu polskiemu w prowo
kacyjny sposób rękawicy przez sformowanie w okresie
przedwyborczym bloku mniejszości narodowej, żydzi
w dalsrym ciągu z całą systematycznością oraz bez-,
względnością podejmują zdecydowaną kampanję prze
ciwko naszemu państwu, wciskając się wszędzie, do
wszyslkich urzędów, zajmując najrozmaitsze stanowiska
w handlu, przemyśle, bankowości, kupiecłwie itd. itd.
— byle tylko każdy jak kto może, chociażby w najskromniejszym zakresie móc uprawiać swoją krecią
antypaństwową robotę.
4. 1. Kraszewski.

Od 15 stycznia
przyjmują listowi przedpłatę na luty. Upraszamy
przeto zamawiać pismo nasze jaknajprędzej celem uni
knięcia przerwy w dostarczaniu. Z powodu wielkiej
drożyzny papieru drukujemy bowiem tylko tyie egzem
plarzy, ile otrzymamy zamówień. Często więc braku
jących gazet dostarczyć nie możemy.

P rz e d p ła ta n a łu ty w y n o s i:
w ekspedycji naszej
mk. 520
w Kępnie z odnoszeniem do domu „ 550 ,
z odnoszeniem przez pocztę
„ 61©
pod opaską w Polsce.
.
950
pod opaską we Francji 2 franki, w innych
krajach 100 procent drożej.
Pojedynczy egzemplarz 50 mk.
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Opanowali oni również tak ważny czynnik, jakim
jest bezsprzecznie w życiu każdego państwa prasa.
Przecież można śmiało powiedzieć, że w szeregu kra
jów na Zachodzie Europy tylko bardzo nieliczne or
gany nie posiadają współpracowników żydów i nie
należą do wszechwładnych bogaczy anonimowego mo
carstwa. Są to bardzo nieliczne wyjątki, natomiast
przygniatająca liczba pism, zwłaszcza w takich Niem
czech jest całkowicie opanowana przez żydostwo,
stojące na usługach masonerji. Nic też dziwnego, że
z chwilą kiedy pada jakieś hasło wydawane przez
mocarstwo anonimowe, to rozlatuje się ono z pioru
nową zaiste szybkością po całym świecie, odpowiednio
ubarwione, oraz wyolbrzymione, jednem słowem robi
się z nic nieznaczącej, a nawet bardzo często nie
istniejącej igły, olbrzymie o potwornych rozmiarach —
widły. Tak tyio, tak jest wciąż dotychczas z rzeko
mymi pogromami, których of arą mieli padać w Polsce
żydzi, Faktów żadnych nic było, wszakże opisy w całej
prasie zagranicznej finansowanej przez mocartwa ano
nimowe były sążniste, ba i — oglądaliśmy nawet
„autentyczne ‘ rzekomo fotografje tych ,,pogromów", które
to fotografje, jak się' później okazało, byfy rzeczywiście
autentyczne zdjęcia bestjaiskich okrucieństw bolszewi
ków. A Europa zwłaszcza czynniki Polsce nieżyczliwe
brały te żydowskie informacje naturalnie za dobrą
monetę, wierzyły im w całej pełni, nawet na swoją
modłę komentowały i oto w taki sposób urabiała się
antypolska opinja.
Niestety również i u nas w kraju w całym od
łamie prasy lewicowej możnaby doprawdy na palcach
policzyć dziennikarzy nie — żydów, czystej krwi arej
czyków, większość bowiem i to zastraszająca — wszystko
żydzi, lub co gorsze — szabesgoje. Ci ostatni są
jeszcze straszniejsi, bowiem pod przybranemi psaudonimami, lub z polska brzmiącemi nazwiskami, któte
wskutek tego mogą wprowadzić wielu w błąd — bez
karnie, z podwójną bezczelnością i wściekłością upra
wiają swą krecią przeciwpolską robotę. Dość jest
zajrzeć do loży dziennikarskiej w Sejmie, a spostrzeżemy
tam całą galerję garbonosych jegomościów, o wybitnie

gruntu kawał, który uprawiał dobytek i konie. Jedni
na gospodach dorabiali się bardzo prędko, drudzy
dosyć nędzny a pełen niepokoju żywot wiedli.
W miejscu o którem mówić mamy, na skraju ziemi,
należącej do pana Leśniowolskiego, właśnie się był
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
umieścił żyd Boruch na nowej gospodzie, której żar
tobliwy pan nadał imię Zapiecka. A stało się to tylko
na złość i przekorę lcarczemce’pana Gostomskiego nie
Ze wszystkich gościńców wiodących do nowej sto opodal erygowanej, która niewiedzieć dlaczego i przez
licy, Warszawy, najwięcej z pewnością ożywionym był kogo nazwaną była Purchawką.
ten, który do Litwy i Brześcia prowadził. Handel i lu
Gran'ce JMPP. Leśniowolskich i Gostomskich 'tu
dzie tędy najczęściej płynęli do starego mazowieckiego się zbiegały; gościniec przedzielał na znacznej prze
grodu, niedawno uczynionego rezydencyą królewską.
strzeni lasy i zarośla pierwszych od drugich. Naprzód
Spełniło się to za Zygmunta IU, ale za Augusta się narodziła tu Purchawka, za której przykładem idąc
dawało się nietedwie przeczuwać. Warszawa dogodniej przeszedł na świat Zapiecek.
szą była dla Litwy, leżąc w pośrodku ziem rzeczypoTen ostatni, o którym pan jego śmiejąc się po
spolitej. Poczęto tu sejmy odprawiać naprzód, królów wiadał, że mu to imię dat, bo w nim było podróżnym
obierać, a naostatek, po spaleniu zamku na Wawelu, gdyby u Boga za piecem, jak na owe czasy był wcale
i król z rodziną wywędrował nad Wisłę, choć na tu wspaniałą gospodą. Wiadomo, takie tabuny koni szły
tejszym zamku nie miał zbyt królewskiego pomieszcze naówczas przy każdym znaczniejszym dworze, jak
nia. I tak owi Mazurowje, z których wymowy i ubó stajnia dla pomieszczenia ich była ważną rzeczą, i tu
stwa chętnie się naśmiewano, dostąpili tego zasic.ytu, więc szopa w słupy, choć w części płotem tylko opa
że tia ich ziemi tron postawiono. Zmieniły się też sana, mogła sto kilkadziesiąt pomieścić. Ludziom sto
czasy i krakowscy panowie możni wpływu tego i zna sunkowo mniej wygód było potrzeba, niż ówczesnym
czenia nie*miełi, co dawniej; woiano też od ich nacisku wożnikom, dianetom, rumakom i niepoliczonym cugom.
i roszczeń stanąć trochę dalej.
Człowiek, co konia nie miał, a w podróży własnych
Śmiertelny to był cios zadany Krakowowi, a dla nóg lub pożyczanego wozu używał, tem samem plebeWarszawy hasło nadzwyczaj szybkiego wzrostu!
juszem się stawał, tak jak senator i pan, jeżeli kolebką
Jak dawniej ku Wawelowi zbiegały się wszystkie jechał, mniej do niej nad sześć woźników nie mógł
większe drogi, płynęło życie, ruch się w nim ognisko zaprządz dla godności swojej.
wał, tak teraz skierowało się do Warszawy. Most
Mierzono naówczas człowieka liczbą koni, jakie
Zygmunta Augusta stawał się przepowiednią tej przy miał i mógł prowadzić z sobą.
szłej wielkości.
Na jednym koniu jeździli tylko bojarowie z listy
Na gościńcu od Brześcia, przez lasy i mało za uboga szlachta, słudzy i czeladź panów.
ludnione okolice się ciągnącym, rzadko teraz bywało
Zapiecek ze swemi ogromnemi stajniami naturalnie
pusto, a na przestrzenia! k, którym brakło wiosek i osad dla odpoczynku panów był przeznaczony, do Pur
dla spoczynku podróżny cli, zaczęły się wznosić gospody, chawki podjeżdżały wozy i ci, co na koniu 'jednym,
których naówczas niewiele byto jeszcze w innych stro bez towarzystwa podróżowali.
nach. Po wsiach ich mniej potrzebowali pedróżni,
Purchawka też w szopce nad kilkanaście koni
bo się obyczajem starym wpraszati do wieśniaków, i to z biedą ulokować nie mogła, ale, mimo tego jej
dworu i probostw, ale na przestrzeni mil kilku, ogo pozoru skromnego, miał się na niej siedzący Skroba,
łoconej z osad, gospoda w wielu roku potach stawała prosty chłop (jak mówiono,) daleko lepiej od Borucha,
się dobrodziejstwem, jakkolwiek nędzną była.
i Zapiecek mu zazdrościł.
Nie sami naówczas żydzi rzucili się na te szynki
Skroba bowiem miał do czynienia z ludem po
i zajazdy na pustkowiach, rozmaitego rodzaju ludzie korniejszym, który jako tako, ;ale płacił za to co brat,
brałt je różnenti prawy od właścicieli ziemi, którzy i me woził z sobą zapasów, więc suchy chleb i ladaczęsto małemi s ę opłatami ograniczali Niejeden z t; ch jaki napój brał, a i dla konia wiązki siana potrzebo
■ tów, siedzących pod wiechą w lesie, miał i duży wał. Tymczasem na Zapiecku, gdy zajechało pięć-

Na królewskim dworze.

zaznaczonym typie semickim, niezwykle rud reda ;
wkręcają się wszędzie, wietrzących, niby psy w, a
mówiących ostentacyjnie po polsku, wszakże, tastąp
kto nie słyszy, to nie gardzą bynajmniej zagoni państ
„urabiaj,V‘ op nję polską! I ci przy pomocy d zeltioś
kubłami wylewanych dawek jadu zatruwają di mmym
szego społeczeństwa ze szpalt lewicowo żyj nocar;
prasy! To są krety moralnie najszkodliwsze, Wszą
szego bodaj gatunku, chociaż obok nich, j*' posi
wstrętniejsi ci których polskie nazwiska są i miony
wane, a pomimo tego idą na pasku żydowski o czy
łeczeństwo musi się wziąć z całą energją do
tych pasożytów, musi zniszczyć materialnie icł '
oóżegnywując się od szmat lewicowych, nie P ięc pr
rują; je, odmawiając innych od tego, a wted m po<
aru L
które w nich pracują, same pozdychają.
ń Mo;

bowi
a ;

Kłajpeda jest trzeciorzędnym portem n! a
Baltyckiem. Odłączona od Niemiec, wraz z n* *"•a
... tle
obszarem nie miała ona jeszcze ustalonego śeis atu,
stanu prawno politycznego i polegała bezf1 zech
Radzie Ambasadorów, wszakże już w roku 4 bur
zaczęły się toczyć pertraktacje, w których bil odsze
reprezeniancji Koalicji, oraz przedstawiciele sa1tromi<
pady, Polski i Litwy. Narady te rozp<|
w czerwcu r. ub. 1 wtedy wyłoniły się dwa
jeden — litewski, domagający się przyznani
witego tego miasta rządowi kowieńskiemu,'
Polski, poparty przez przedstawiciela Kłajps
proponował utworzenie wolnego miasta
Gdańska z wysokim komisarzem z ramienia
na czele, przy całkowitem zabezpieczeniu
Polski oraz Litwy. Przedstawiciele mocarsl
projekt Polski i dla ściślejszego opracowania 1(;..
stała wyłiniona specjalna komisja, w skla F
weszli reprezentanci: Anglji, Francji japonji ofi “,,,
Komisja ta rozpoczyła badanie stosunków t
i z końcem roku ubiegłego sprawa posunęła !h
naprzód, że istniały widoki szybkiego oraz p°f
ich załatwienia w myśl życzeń Polski, a ty1® P. K
w mieście sprawował rząd — wysoki korni*1 szter
mienia Rady Ambasadorów gen. Petisne. 7 l
konferencja lozańska, oraz sprawa odszkoduj
mieckich i zwijzany z nią narady w Lon<ł|
P0k
w Paryżu stanęły na przeszkodzie i w
Nietj
roku ubiegły n'e przyniósł rozstrzygnięcia losu
Tymczasem, najzupełniej niespodziewani* *py u
nich dniach L:twini wtargnęli przemocą na jf j^i6C(
.C(
pady, dążąc do opanowania miasta Chcieli j. ®
śladować de Annunza i jego wyprawę na Rje" na.
p
'aczy
nnastępnie
a c f p n n t A skorzystać tz łmern*
u r i a ł pcały,
a lir 3*
tego; 7A
że iświat
a .. j
Koalicja pochłonięta jest zasadniczą spraWU °ka;
dowaii niemieckich, że Francja i Belgja są ?*
kami represyjnemi przeciwko opornym Ni® 'e ja!
r?s*ei
aby w ten sposób postawić wszystkich
Hojn
dokonanego i poniekąd zmusić do przyznani*
ni
°niec
Litwie. Ten krok jest wyraźnym naruszenj^T'
Traktatu Wersalskiego, który wyraźnie zap3**

dziesiąt koni i tyłuż ludzi, mieli na wozach
to, czego im było potrzeba, a potem płacił*
lub niekiedy nabiwszy i zlajawszy, nie dali ^
Od strony Brześcia stała Pruchawka p;er# t<5^
dalej Zapiecek, ale z obu gospód na gości*
daleko sięgał.
4
Pięknego dnia jesieni w progu Zapieck* ^
Boruch, a że pora była ciepła, nie miał n*! szyjj
czarny kaftan bez rękawów, z pod któf* *go,
pludry i pończochy widać było. Na czarny*
ty
jarmułka siedziała na bakier i nadawała i1 Ostu
fizyognomii wcale pański wyraz. Długą cż® 3,
gładził i ziewał przeraźliwie, a gdy się wy*1
czynal ręce wyciągać i zażywać rodzaju i ;Poj
dowodzącej jak okrutnie się nndził. Gosp* Cho
dni była pusta, żeby do miej żywy duch zajf* z cał
A u Skroby cugle ktoś gościł. Boru* ka
rodzaj gości, jacy zajeżdżali do Purchawki, ® ,Wt$
wał, ale natenczas juźby i im był (rad.
Gdy więc nad wieczór na gościńcu
pokazał się w dali jeździec na koniu, cho* loćbj
nie dc z walała jeszcze ocenić go, a z konia* 'kie,
wnieść co zacz był i co w mieszku miał, 7 0Goś
zawczasu znaki mu dawać począł, aby
I Poc
niego.
to
A
Skroby w progu nie byłe.
. I się’
Jeźdźcowi dopiero, gdy się na pół strz® rzą<j2
przysunął, można było się lepiej przypatrz** fu
Ale była to jedna z tych zagadkowy*, ęj^
o których zawyrokować trudno. Koń V0> <
■'b
niezgorszy, zmęczony widocznie długą dfl
<*4
porządne ale stare, rządzik rzemienny nicZ*Jl!oi^
dobrze zużyty, słpukany i od pyłu zniszczoW,, ttlgj?
Za sobą miał troki niewielkie, a za c® tljj,
nie szablę, sahajdak na plecach w pokrotf* u
ptasznicy Domyślać się tylko godziło,
^ PI!‘
lub okryciem siodła gdzieś się może i pł*%ła!5!
dowały.
'? h
Twarz była ogorzała, długa z wąseid
tym zawiesistym, obciągnięta skórą ruch o u1' skrc
*tru
waną.
Na pierwsze wejrzenie nic na niej opj. fii
się z życiem nie mężna było wyczytać. ** ,C
że bywał na wozie i pod wozem i że się t*® ,ya t
niczego, ani też dobijał wielkich rzeczy.
,. *ię
Między nim a koniem była już taka «■,'><
że go wcale prowadzić nie potrzebował *54
cugle na 'karku położyć. Koń też brudfl1?

teda znajduje się pod bezporśrednią opieką mow, a te zadecydują o jej losie. W dodatku fakt
Wstąpi) nieomal bezpośrednio po uznaniu Litwy,
psństwa przez mocarstwa, co najlepiej wykazuje
zelność i perfidje rządu kowińskiego, który zaraz
amym wstępie w tak podstępny sposób wywdzięcza
Mocarstwom w uznanie go.
Wszakże akcja Litwinów celem opanowania Ktajposiada głębsze znaczenie i nie jest tylko od'aionym wynikiem krnąbrnego państewka. Mamy
°. czynienia z jednem z ogniw najzupełniej plae.i. akcji, zdążającej do podowżenia podstaw Trak. Wersalskiego przez jego zdecydowanych wrogów
ęc przedewszystkiem przez Niemcy i Sowjety. Ty;n
11 postanowili oni wybrać jako narzędzie swego
'Wu Litwę, która znajduje s :ę całkowicie pod wpłya Moskwy i Berlina. Zarówno Rzeszy, jak i So°™; bodajże w jednej mierze chodzi o nadwyręt Traktatu Wersalskiego, o podważenie jego za
bowiem z chwilą, kiedy jeden wybór będzie zro)'■ a zatem zostanie zapoczątkowana niszczycielska
~ wtedy już łatwo pójdzie dalsza praca, zmie
a do rewizji, lub ostatecznego zniweczenia tego
ptu. Do tego ani Polska, ani Koalicja nie może
B ?echce dopuścić, bowiem mogłoby to rozpętać
burzę wojenną, wobec czego zakusy litewskie
"
Berlina zostaną bezwzględnie
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P # a ą s z rząd wydaje miljardy.

«i iu-UZ .I)'edawno donosiliśmy, rząd wyasygnował
licą 1 n'z Poważne sumy na zakup ogierów za-

L
Jnin
i cii
Ipe,

t e
t,c *1 luz dokonano. Na Węgrzech,
n ■ w Niemczech pt robił je inspektor gener.
u , stw°wych, p. J. Grabowski, w Anglji i we
^ 1Ilanager stajni ks. , Lubomirskich, p. K.

j kim"81*' ' we Francji kupiono 23 konie pełnej
b ... ^ y soce uszlachetnionych w Austrji i w Niemp
” ogierów.
sji 1,1Ape na zakupy otrzyma! sumę 20,000 funm»i, .n?ow, ile dostał p. Grabowski — osłonięte
^
Ciemnicy.
ainej az.d5 m razie ubogi nasz kraj w okresie katann i,.-eS^uacji marki wydał na poprawę rasy
NicdysWp‘-0ŚĆ mi*iardów.
ipy J J \recia pjsm francuskich mroki otaczające
nier.„ Newmarkot porobione przez naszych agenI
rozia8Bi)a.
licat) 'et!2ieliśmy się istotnie, że za konia klasy
baczy-j. ^ 'n8a Idiera, zapłaciliśmy 2100 f. szterl.,
Wozu Ia*'e.ś 200 miljonów mkp., nie licząc kosztów
C»u_ 1
’ . i1 przejazdów
Drzeia7.'ińw przy
nr/v kupnie.
kiinnie.
t aj' -t S'ę
ę wiSc’
'
jakU
ie nasz rząd kupował w Anglji
jrosźemi prawdziwy pan, nie licząc'się by najmniej

Nie kwesfjo.Tjjem/ zbyt silnie, by hodowla koni
w Polsce nie potrzebowała reproduktorów, pragnąć
jednak należy, by zakupy owe — zaspakajające bądź
co bądź potrzebę drugorzędną, jak to już niedawno
zaznaczyliśmy —- czyniono z Większą oględnoścą i troską
o skarb państwa,

jedynego w Rychtalu zamieszkałego żyda. Dopoma
gają mu gorliwie kilku znanych hakatystów posiada
jących wśród niemców duże wpływy. Jaką d i łal- §
ność rozwijają niemcy, daje się stale zauważyć, gdyż
posiadają, bardzo sprężystą organizację.
L ;j||
W handlu dobrze się tu wszystkim niemiaszkom f '(]']
powodzi, gdyż poiacy stanowią 78 proc. ich odbior- j,'iin
ców jak i odstawców ziemiopłodów. Niemcy zaś
u po aków wogóle nie kupują. — Odczuwa się brak j !■;]
T ry ch in o za .
składów spożywczych polskich, również brak fryzjera ! „j
Wobec bardzo częstych zachorzeli ludzi na trychi- polaka.
nozę, oraz wypadków śmierci, nie od rzeczy będzie
Młodzież polska wciąż jeszcze w dość znacznej \ |l
przestrzec konsumentów mięsa wieprzowego przed do mierze posługuje się między sobą językiem niemieckim. C ;|i
niosłością tej choroby, nierzadko kończącej się nawet
Praca oświatowa w mieście i okolicy rozwija się 1 | j
i śmiercią.
zwolna. Założona w styczniu ub. r. Czytelnia ludowa I i i
Przyczyną jej są tryebiny — pasorzyty, znajdujące rozwijała się początkowo pom/śluie Czytających zna- ! .
się w mięsie świńskiem, dia goiego oka niewidoczne.. lazia sie duża liczba. Jednakże w ostatnim czasie
|[
Są dwa rodzaje trychin: mięśniowa i kiszkowa; ta gro2ii Czytelni upadek i dzięki ponownym staraniom in- b |
ostatnia — długa na 1—2 mm, (samiec) iub na teligencji miejscowej jak i okolicy ożywiono takową. Na "]|
3 —4 mm. (samiczka) — jest pasorzytem cienkim, maio jednym z ostatnich zgromadzeń, zwoianem przez człon- jj
zagiętym i powstaje z tryebiny mięśniowej, spcżyiej ków pracy oświatowej i społecznej, obrano p. Nowaka,
| ji
wraz z mięsem wieprzowem. Pasorzyty le rozmnażają dzierżawcę majętności w Sadogórze, na przewodniczą- ..jj
się w kiszkach bardzo szybko i po tygodniu można cego Stowarzyszenia Czytelni Ludowej na miasto Rych- i Mi
ich liczyć na miljony. Lfczne potomstwo bardzo prędko tal i okolicę. Nowoobranemt prezesowi życzymy joo- f .j
opuszcza kańa! kiszkowy i przedostaje się do mięśni myślnej pracy w rej dziedzinie oświaty narodowej.
ciała ludzkiego, gdzie pasorzyty ie rozrastają się, za Jedną z dalszych potrzeb narodowych jest założenie
jj
kręcają spiralnie i otaczają się woreczkiem (kapsułką). polskich Towarzystw. Z dawna założone miejscowe n i
Najchętniej gnieżdżą się one w przeponie, w mięśniach Towarzystwa rozwijają się niestety słabo; może i w tej L |
krtani, oczów i międzyżebrowych.
dziedzinie nastąpi z biegiem czasu pewne ożywienie.
Na zabicie pasorzytów.osiadiych w mięśniach, współ
Przed wyborami do Sejmu i Senatu byl ruch wy
czesna medycyna środków nie posiada, a tylko odpo borczy z obu stron dosyć ożywiony. Po stronie h
wiednie dobre odżywianie podtrzymuje siły pacjenta. polskiej.organizacją w sprawach wyborczych zająi się
Trychina dojrzała znajduje się w mięśniach i prze dzierżawca majętności p. Nowak z Sadogóry, nie srezę- j ,
wodzie pokarmowym: człowieka, świni, szczura, królika dząc żadnych trudów i zabiegów.
i kota, a najczęśc5ej szczura chlewnego, który zaraża
Tak mniejwięcej przedstawiają się stosunki naszej
świnię, a nasiepnie zarażone mięso świńskie — czło miejscowości i okolicy. Trzeba jeszcze dużo pracy jj j
wieka. — Hodowcy trzody chlewnej winni zwracać i wysiłków, by pozyskać coraz szersze warstwy lud- i ' ;
baczną uwagę na obecność szczurów w swych chle ności dla sympatycznej pracy oświatowo społecznej, i
wach i wszeikiemi sposobami je tępić.
Obserwator.
!’ j
Dla uniknięcia „trychinozy" nie należy spożywać
mięsa wieprzowego, nie badanego pod mikroskopem
„na trychiny“, W tym celu należy zabijać świnie
w iz źiiach, pozostających pod slatym nadzorem we
terynaryjnym lekarza lub badaczów mięsa, lub też
!jj(
przesyłać próby mięsa od zabitych świń do najbliższej
Kalendarz rzymsko-katolicki.
stacji trychinoskopowej.
Piątek
19-go stycznia Henryk b. m., Kanut kr. m.
20-go
„
Fabjan pp. m., Sebastjnn m.
Tylko badanie mikroskopowe może bezwarunkowo Sobota
Niedziela 21-go
„
3.po3Kr.Agnie»zkap.m.Eulogid»i.
zapewnić bezkarne spożywanie mięsa wieprzowego.
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M 11JS C O W A .

N.e znający bliżej stosunków miasteczka Rychtal
mógłby przypuszczać że życie tutejszej ludności toczy
się po gładkiej i prostej drodze, że wszystko idzie tu
po myśli naredowej, że polskość w owem m iasteczkJ
jest panującą, i że nie grozi znikąd niebezpieczeństwo.
Sądzić by można to według pozorów zewnętrznych.
Kto jednakże zna systematyczne zabiegi i pracę zaku
i°rBecz -nabywi:a ma dobrą markę u kupców, co lisową niemców miasteczka Rychtala, poznał po nieezaj !"e i«st równoznaczne z dobrą opinją. Za- »których osobach, że to elementa Deutschtumsbimdu.
Za duszę i kierownika tegoż Bundu należy uważać
wet stosunek bywa wręcz odwrotny.

— Urzędowy wykaz dni świątecznych. Prezydjum Rady Min strów zawiadomiło urzędy państwowe j
i kancelarję sejmową c wykazie dni świątecznych,
które obowiązują we wszystkich urzędach państwowych.
Dotyczy to wszystkich niedziel w roku, Nowego Roku
1. I., Trzech Króli 6 1., Oczyszczenia Matki Boskiej
2. 2., Zwiastowania Matki Boskiej 25 3 , rocznicy
Konstytucji 3. Maja, Apostołów Piotra i Pawła 29. 6 ,
Wniebowstąpienia Matki Boskiej 15 8 . Narodzenia ,
Matki Boskiej 8. 9., Wszystkich bwiętych 1. 11., N.e-

ij „jż a si? drogą, okolicą i tern, co go otaczało
lniany pan za!Sty, oglądał się ciekawie. Jeździe
Ce, i ’ p[zygarbiony nieco z obojętnością znużonegi
ióty, J*lami gdzieś wędrował, Nie widział te
r>°watvavyanych mu przez Borucha, a brudno ka
■'Wnayysj lerowal si9
Purchawce, zwolnił kroki
^słuszn !'<: z drzw ami jej, stanął.
Styji j j wu pan zsiadł z niego powoli, poklepa
'go, m,at.rzał najprzód do szopy. Tu nie byli
' ^tem riW'ęc sobie dla *fa5ztana °brać najlepsz;
Ostu, tv, u drzwi izby skrzypnęły, i okrągły, nizkieg'
t>.
Pyzaty a blady Skroba powitał podróż

N e przeszkadzało to wszystkim, nie wyjmując ani
dziewczyny przy kądzieli, ani bosego chłopaka, ani
nawet tłustej, osmolonej Skrobowej, przypatrywać mu
się bardzo pilno.
D'a wszystk eh on miał w sobie coś dzikiego,
obcego, pobudzającego ciekawość. Opuicza była
krojem innym, buty różnym kształtem od tych, jakie
pospolicie noszono, pas, odzież wyglądająca <z pod ;
okrycia, nie przypominały codzicń tu widywanych.
Nie.śmiano jednak zbyt go prześladować wejrze
niami, bo gdy się kto spotkał z jego oczyma, wzro
kiem odpjchal i łajać się zdawał. Sam jednak rń- t
wnie ciekawie badał siedzącego dalej za stołem gościa
pierwszego, jak ów jemu się przypatrywał.
Milczenie panowało długo.
Podano krupniku jednemu, i drugi go zażądaj
ale głosem takim grobowym, ochrypłym, jakby z jakiejś
głębiny wychodził z wysiłkiem wielkim, a nim mu
misę postawiono, raz jeszcze napił się wódki.
Krupnik swój skończywszy pierwszy pedróżny du
konia poszedł, bo czas było i napoić kasztana i obrok
mu zasypać. Przy tej zręczności zdała obejrzeć dobrze:
szkrp? i troki towarzysza, kiwając głową. Koń był
w istocie tak szpetny, iż o jeźdźcu wielkiego wyobran
źenia nie dawał, ale szlachcic okiem znawcy opatrzył
się razem, że bestja była żelazna i rozumna.
Ruszył ramionami z przyjemnością zbliżając si; do
kasztana, który przy tamtym arystokratycznie się wy
dawał.
Do izby powróciwszy zastał brodatego towarzysza-,
już po krupniku, nad trzecią czarką wódki, zadumanegogłęboko.
Spajrzeli sobie w oczy raz i drugi. Widoczne®
było, że chcieli rozpocząć rozmowę, szło o to tylko,
kto pierwszy się odezwie.
Ponieważ brodacz obrosły obcą miał fizyognomię,
zdało się drugiemu, który bardziej się tu czuł w domu,
iż pcwinien byl pierwszy zagadać.
— Z dalekaście to, miłościwy panie bracie? —
zagadnął.
Ten głową potrząsł i rękę ku północy podniósłszy,
— He! ho! a co myślicie? zbliska — Z kresów
jadę, od dzikich pól
Pytający giową też poruszył.
— Kawał drogi — rzeki. — Jam tam nie bywał
nigdy, choć na Podolu dawniej się kręciło. Cóźeście
tam porabiali?
(C'ąg dalszy nastąpi,)
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I ten byi sam jeden tylko, a nie wyglądał lepiej
od pierwszego. Stercza! mu tak samo sahajdak, sa
mopał i z tyłu nawiązane sakwy. Koń stąpał ciężko
z głową spuszczoną.
Mia) też ąa sobie szarą opończę i tem się tylko
różnił od poprzednika, iż w ręku trzymał nahajkę, którą
bezmyślnie wywijał, oglądając się dokoła.
Zdawał się,wyższego wzrostu i silniejszy, a w sto
sunku do konia był nawet ?ą ciężki dla szkapy, która
choć silnie zbudowana, choć gruba, niewielkiej była
miary. Kształty jej też nie odznaczały się pięknością,
a łeb duży i szyja nieforemna, dosyć śmiesznie wyglą
dały.
Rząd na koniu byl grubej roboty jakiejś,
a zużyty.
Twarz samą wąsy, broda i włos na policzkach
porastający tak.: okrywały, że ledwie z lich nos duży
garbaty i dwoję czarnych'oczu ogromnych wyglądało.
Na głowie siedziała czapka staroświeckiego kształtu
z czubem wyłysiałym.
Nieobiecująca to była postać, a jednak Boruch ją
ku sobie przpewał, gdy tymczasem koń instynktem
zawrócił się do-Purchawki, a jeździec mu się nie sprze
ci wił. Stanąwszy pode drzwiami haknąl dziwnym głosem.
— Uhu!
I sam z siebie się rozśmiał, jakby się spostrzegł,
że mimowolny ten wykrzyknik był nie w miejscu.
Skroba stał .już w progu i gotów byl do szopy
prowadzić, ale.zubaczywszy zarosłego gościa 1 spotkawszy wejrzenie drapieżnych jego oczów, na chwi
leczkę się zawahał.
Podróżny już zsiadł, a koń jego nie czekając sam
poszedł żłobu sębie szukać, tak się cały strząsając, że
zdawało się. Iż terlicę i sakwy zrzuci z siebie. Miał
bowiem nie siodło na grzbiecie, ale tylko starą terlicę,
jako tako wymoszczoną.
Wszystko razem zdradzało ubóstwo i miało jakąś
cechę pochodzet.ia od wschodu. Można było poznać
w nim wędrowca kędyś od kresów.
Wprędce po zabezpieczeniu konia, drugi ten
wędrowiec wszedł do izby. Zmierzyli się oczyma
z pierwszym, kiwnęli głswami, zamruczeli: czołem —
i później ptzybyły zajął miejsce dosyć daleko, jakby
jobie życzył sam pozostać.
Wychylił kubek wódki, a nie żądając więcej, z to
rebki d obył Chleba, kawał słoniny, trochę soli, i sparłszy
się na stole począł spokojnie pożywać.
Siadł tak na ustroniu, iż ani gospodarz, ani
pierwszy gość nie śmieli się przybliżać, ani go zaczepiać.

pokalanegf. Poczęcia Matki Boskiej 8, 12., Boże Naro
dzenie 25. 12„«w. Szczepana 26.12, drugi dzień Wielkiej
} Nocy, drugi dzień Zielonych Świąt i Wniebowstąpienie
t ] Pańskie.
*’ •
— Baczność ,mężczyźni. Wzywa się wszystkich
’ j mężczyzn przynależnych do miasta Kępna ur 'dzonych
w latach od
nd 1883 <i'j 1899 włącznie stawić się do re'C, jestracji na sali ratuszowej w niżej podanym porządku:
W czwartek, dnia 18 stycznia br. przedpot. rocznik 1899
‘p
■>
„
„ popołudniu „ 1898
W piątek, dnia 19. stycznia br przedpol, rocznik 1897
i.
,.
„
„ popołudniu ,. 1896
j, W soboię, dnia 20 stycznia br, przcdpoł. rocznik 5895
S
i.
„
, popołudniu ., 1894
: W poniedziałek d. 22 stycznia b-. przedpol. roczn. 1893
■>
■.
,,
» nopołudniu .. 1892
’t w wtorek, dnia 23. styczn!a nr. przedpoł roczn. 1891
popołudn. „ 1890
!, W środę, dnia 24. stycznia br. przednoł. rocznik 1889
,i
r®p»'udn.
1888
W czwartek, dn 25 stycznia br. przedpnł. ro zn 1887
»
, popołudn.
1886
W piątek dria 26. styc-nia. br. przedpoł. roczn. 1885
c
•.
,
••
,. popołudn.
„ 1884
•' W st b .tę, dn a 27 stycznia br, przedpot. roezn. 1883
jc
Porreweż zestawienie musi być sporządzone alfabel
c ’ ry vca się wszystkich o punktualne przyby
cie o mia’ owicie: zawezwani na przedpołudnie s ^ r ą
Mi0 fi"l 7 10 lej przedpołudniem, zawezwani na popo; y łut.::ie o godz, 3 i pół,.popołudniu. Dukumenty wojv skowe należy
rejestracji przedłożyć. Niezadośćuczy; menie powyższemu wezwamu będzie karane w myśl
Ml obowiązujących postanowień karnych,
— Baczność Sokoli Wszistkim ćwiczącym dru'i honi i druhnom podaje się do w adomości, że ćwicze*1 nia gimnastyczre obecnie odbywają się w poniedziałki
■7>:i piątki dla druhów zaś w środy i piątki dla druhen
t a więc nie jak w poprzednim komunikacie nodano.
O
Czołem!
Zarząd,

Z Poznania.
— Za pobicie podczas strajk u rolnego. Przed
' izbą karną w Poznaniu stawał robotnik rolny Izydor
1
j Kozak z Kurzewa, oskarżony o to, że 7 kwietnia ub. r.
j podczas strajku zniewolił wyrobnicę Tomelkównę do
„zaniechania pracy, uderzając ja widłami. Oskarżony
'nie zadał jednak żalnych ran. Sąd skazuje oskarżo, mego na 2 tygodnie więzienia przyjmując, że działaj
w podnieceniu straikowem. (w)

*-JZ ca łej P o lsk i.
■'U • — Rozłam w kościele ew angelickim w Polsce.
YOnegdaj nastąpił ostateczny rozłam w łonie kościoła
ijewang&licko - augsburskiego w Polsce
Powodem
' ę rozłamu był projekt nacjonalistów łódzkich, który
L,sprawę wyboru wł;dz kościelnych oddawał w ręce
.' ogółu parafjan z pomi dęciem dotychczasowych władz
*c keścieinych. Nacjonaliści c,, zwyczajstfl dobrze znanym
i u nas, stanęli na gruncie niepaństwowym, lecz par
tyjnym, W glosowaniu, decydującem 18 członków
.Synodu Konstytucyjnego wstrzymrło się od głosu,
: rojekt polaków przepadł, mając 81 głosów przeciw,
, *j GO za sobą To doprowadziło do rozłamu: dyrektor
i Juljusz Machlejd odczytał wówczas deklarację, w której
. nap ętnował usiłowania zrobienia z kościoła ewangiejii,-kiego w Polsce placówki hakatyzmu poczerń 60
i członków Synodu wraz z głowa knściiłi gene-alnyrr,
i superintendentem kcś iola p. Burs.he opuściło sale
otirad. Wczoraj już nacjonaliści niemieccy obradowali
: sami bez udziału najwyższych władz kościoła. Mają
oni zamiar roz’począć starania u władz (w departar mińcie wyznań) o prawo utworzenia specjalnej swojej
, gminy, którąt.y państwo miało uznać.
•
— Biuro inform acyjne dla em ig ran tó w .
W d.' 12 bm odbyła się w Warszawie w urzędzie
emigracvjnvm pod przewodnictwem o dyrektora ur-ędu

Okołowicza konferencja międzymtnśsłralna w sprawie
zorganizowania przy urzędzie emigracyjnym biura in*
formacyjnego dla emigrantów i reemigrantów. Biuro
informacyjne dostarczać będzie reemigrantom najpo
trzebniejszych wiadomości: 1) co do znalezienia pracy
w kraju, 2) co do znalezienia własnych warsztatów
pracy, 3) co do nabycia gruntów. W tym celu otrzy
mywać będzie perjcdycznie informacje ed innych
urzędów i ministerstw w pierwszym rzędzie od min.
rolnictwa i dóbr państwowych, przemysłu i handlu
i gl. urzędu ziemskiego. Biuro ma być otwarte
z dniem 1 lutego.
— Ludzie czy sz a k a le ? Na cmentarzu w Małyniu złoczyńcy rozbili grobowiec niedawno zmarłego
właściciela mająiku Puczniew Wernera i ograbili
doszczętnie zwłoki. Złoczyńców wykryła policja, fak
się okazało hjenanii cmeutarnemi byli wybitni agitatorzy
Wyzwolenia’': Świt Bujuowicz, oraz nawówiony przez
ńieb grabarz cmentarny. Wszyscy trzej znaleźli się
w więzieniu w Sieradzu.
—■ Nr. 1 (na styczeń) . P rzew odnika Z drow ia11
(red. Czarnowski w Grodzisku — Pozn) ukazał się
i zawiera: Treść: Do społeczeństwa polskiego. — Makrobiotyka czyli sztuka przedłużenia życia ludzkiego.
Radość dobrą życia podnietą; zdrowia podstawą
— Samobójstwa dzieci i młodzieży szkolnej — Kształć
my charakter nasz własny. wyrabiaj-ru' go w naszej
młodzieży!
Pilne sprawy. — Rozmaitości. — Prze
strogi i rady.
— P rzejście na judaizm . Wielkie poruszenie
w Lwowie wywoła! fakt przejścia na judaizm miliar
dera wojennego Marjana Komana, właściciela fabryki
pierników. Koman jest synem chrześcijanina, urzędnika
Izby skarbowej we Lwowie. Nowy żyd bierze ślub
z żydówką w bóżnicy w sobotę.
Z m iany w sprzedaży w yrobów tytoniow ych,
W urzędzie monopofu prowadzone są obecnie wstępne
prace, zmierzające do zmiany systemów sprzedaży wy
robów tytoniowych. Nowa organizacja wzorowana na
systemie trćfik austrjackich wprowadzona będzie
w życie prawdopodobnie z dniem 1 kwietnia br.
Ilość dotychczasowych koncesji tytoniowych ma być
znacznie zredukowana, a prawa do otrzymywania ich
przysługiwać będzie przedewszystklem inwalidom,
zdemobilizowanym oficerom oraz wdowom i sierotom
po wojskowych i urzędnikach.
-- N iezw ykły rozwód. W Chicago wytoczyła
pani France Lowe Corbitt, licząca ni mniej, ni więcej
jak osiemdziesiąt dziewięć lat, sprawę rozwodową
przeciwko małżonkowi swemu, siedemdziesięcioletnie
mu agentowi ubezpieczeniowemu Elwoodowi P. Corbittowi. Skarżąca staruszka, która znała osobiście
Abrahama Lincolna, zarzuca swemu małżonkowi, że jest
lowclasem i donżuanem, który oszukat ją haniebnie.
Uległszy jego sztuce uwodzicielskiej, skarżąca zawiodła
się okropnie, małżonek bowiem nietylko źle się z nią
obchodził, lecz roztrwoni! jeszcze cały jej majątek
w sumie pół miljona dolarów, Pani Corbitt, nawia
sem mówiąc, szósta już żona oskarżonego, żada roz
wodu, aby mieć spokój przynajmniej na ..starość.'1
— O błąkanie a zakaz sp rzed aży alkoholu
Dr. James Whitney Hali, prezes komisji lekarzy psy
chiatrów w Chicago, oświadcza, że od czasu wpro
wadzenia w życie zakazu wyrobu i sprzedaży napojów
alkoholowych w Stanach Zjednoczonych, stwierdzono
ogromne zwiększenie się liczby wypadków obłąkania.
Gdy przed wprowadzeniem tego prawa dostarczono
do szpitali chicagowskich tygodniowo 60 do 70 osób,
dotkniętych chorobami u.nysłowemi, to obecnie liczba
ta wzrosła do !50 i szpitale przepełnione są obłąka
nymi często bardzo niebezpiecznymi. Dr. Whitney
Hall przypisuje to zjawisko całkowicie spożywaniu
trujących napojów alkoholowych, sporządzanych tajnie
przez gwałcicieli prawa a nabywanych przez publi
czność.

Notowania
Urzędu Stanu Cjw. w l
Za czas od I g o — do 13-go stycznia !922
Urodzenia:
Zofja, Mira Golik * 25 12. 22. w Kępnie,
sław Skiba * 27 12 22. w Kępnie. Francisz!
necka * i. 1. 23. w Rzetni. Seweryn? Ziele
4 1. 23. w Kępnie. Grygier * 6. 1. 23. w
które martwe urodzone zostało. Juijanna Wf
4. !. 23. w Kępnie. Józef Skowroński *
w Kępnie, Agnieszka Wilczyńska * 6. 1.23. w?
Agnieszka Górecka
11. 1. 23. w Ostrówcu.
Januszek * 10 1. 23. w Szklarce miel. Tadem
recki * 9. 1. 23. w Kępnie
Ś lu b y :

Chorąży Jan Wiil ch z Wielkich Heidukz.
dysiawą Bąkówną z Myjorric 8. 1. 23. w Kępti
Zgony:
Inwalida Franciszek Kowałek f 30 12. 22. wK
w wieku 44 lat. Wdowa Walentyna Jachimf
2. 1. 23. w Kępnie w wieku 84 lat. Józef Mi?
3 1. 23 w Olszowie w wieku 2 lat. Pelagja
ska f 5 I. 23. w Krażkowaeh w wieku 10 lat
dysława Płonka -]- 6 1. 23 w Kępnie w wieku
roku. Henryk Januszek f 11. i. 23. w Szklarce
w wieku 1 dnia

Giełda zbożowa w Poznaniu
Żyto nowe 71KKI0;: -(K)0—
Pszenica
Jęczmień brow.
Owies
<100^
Mąka żytnia 70°/o z workami
;usuO0"
12óU00H
Mąka pszen. 65°/o z workami
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Groch polny
850<*
110000Groch Wiktorja
Sytuacja bez zmiany. Dowozy jeszcze niewysi\zĄ
Usposobienie stale.

-

Żądajcie: wszędzie. Czysto

polski

/ Fabryka tabaki

DomiUczeń

Wóz roboczy

w środę, dnia 2 4 bm o ąodz. 11 przed pnł.

bryczka

najwięcej dającemu za gotówkę. Obejrzeć mężna
GO
pót godz. przed sprzedażą.
KLAUS, kom. sądowy w Kępnie.

koks, brykiety

na reso rach i

kowalski

zaraz na sprzedaż. Gdzie,
wskaże eksp. N. P. L. pod
nr. 71.

68

może się zgłosić.

iterina, ul Dworcewa 7S3

W czwartek. 18. 1. 23,
pomiędzy godz. 5a6 rano
Z G U B I O N O w drodze
Z Baranowa do Kępna

Umeblowany

niklowy dzwonek

pokój

67

ćo sani z białym ortem.

LORENC Kępno,

Łaskawy znalazca otrzy
ma 2000 mk. za oddanie
w eksp. N\ P. L. pod nr. 72.

dla 2 panów ód zaraz lub
później do wynajęcia.
Zgłoszenia do eksp. N.
p. L. pod nr. 73.
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Niniejszem donosinic uprzejmie, żeiu.g
do oddania z naszej składnicy w KtjPNjy

40

z ogrodem

bilard autom atyczny, aparat muz»c?ny, pralnią, piec gazowy do g towanlo i dwa’ zega; ki kieszonki we
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nyc

R. Rombol, naucz, kierujący.

Julian Król, Bydgoscz.

sprzedam w KĘPNIE rynek 38, w donw p. Kowalczyka
w mojem biurze
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Płacono za 100 kl. żywej wagi:
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Bydło rogate I. kl.
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390000 ■jo 'ach
II. kl.
30000U- & Prac
III. kl.
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Owce
II. kl.
Prosięta za parę
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Przebieg targu: bardzo ożywiony, na bydło 9F»' abSc
nią
dobrze utuczone bydło i świnie ponad notowania.

„JA SE Ł K A ",

w yrób!

w
bai

Targ bydlęcy w Poznaniu.

które odegrane będą
w n ie d z ie lę , d n ia 21 s ty c z n ia b r.
w sali u p. Wróbla w MROCZENIU
o godz. 6 wieczorem poczeni będzie
ZABAWA TANECZNA. Czysty dochód
na przybory naukowe dla nil kat. szkoły.
Za Komitet
70

„Legionka", „Rmalar", „ (M o rk a " , „ M "

łan

z dnia 18. stycznia 1923
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Korona czeska Korona austrjacka
Marka niemiecka gotówka
Marka niemiecka wyplata
Franki francuskie
1 rubel zloty
l rubel srebrny
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
,
fTendencja mocna

zapiasza P. T. Publiczność na

w opak. po 50 gramów z moją firmą, tównież

sti
W;
Sż

ta

Z A P R O S ZE N IE .

„8aśka“

ą
be

PO

Kurs giełdy warszawskiej.

Komitet Młodzieży

D o b ry, .mocny, rzetelny tyto ń jest:

c

Urzędowe notowania z dn. 13. stycznia 1923.
loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wagonowych
natychmiast, ceny hurtownie:

pies
6

rasowy do polowa
nia tresowany

do nabycia.

Ossowski,
Słupia pod Bralinem,
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w
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Drukarnia

pnw. kępiński.

Listy przewozo
nabywać można
w D ru k arn i Spółkow ej w Kę
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