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akcyj. Tysiąc m3rek, a tyle najmniej wynosiła cena
akcji jednej, — to był całoroczny dochód robotnika,
Dzisiaj sprawa wygląda inaczej Akcje bardzo po
ważnych przedsiębiorstw kosztują zaledwie kilka ty
sięcy marek, t. zn. tyle, ile setka papierosów albo kilka
szklanek piwa. R obotnik 'p o ls k i w obecnej dobie
bez w ielkiego tru d u może stać się w spółw łaśc'cielem p rzed sięb io rstw polskich, przez nabycie
akcyj A jeżeli tym sposobem większa część akcyj
przejdzie w ręce warstw pracujących, wtedy będą ro
botnicy mieli jako w spółw łaściciele prawo do repre
zentacji swej w Radzie Nadzorczej, będą mieli możność
poznania i zrozumienia warunków w których przemysł
pracuje i oddziałania na niego.
Tę jedyną dobrą stronę ma obecna zniżka waluty,
że małemu człowiekowi ułatwia stanie się współwłaści
cielem największych przedsiębiorstw. A jeżeli się po
myśli, ile to pieniędzy marnuje się nawet w stanie
robotniczym, zwłaszcza u młodzieży bez rodzin na pa
pierosy, wódkę i inne niepotrzebne rzeczy, jeśli się uprzytomni, że wszystkie lokale obecnie są przepełnione
i że się w nich dziennie wydaje w jednem mieście
miljony marek, to zaiste każdy zrozumie, że-gdyby te
pieniądze, niepotrzebnie wydarte, poczęto oszczędzać
i zamieniać na akcje przedsiębiorstw polskich, niebez
pieczeristwo wykupu ich przez obcych byłoby zmniej
szone, a przemysł polski znalazłby zdrowy fundament
wśród ludzi prący.

Wystąpienie gen. Sikorskiego w Sejmie.
Nareszcie p. Premjer w mundurze generalskim
zdobył się na odwagę przedstawić się Sejmowi. Za
to mówił on z niesłychanym tupetem Nie wywołał
jednak żywszego poruszenia na sali, która widziała już
lepszego reprezentanta ambicji połączonej z ignorancją
w orobie p Artura Śliwińskiego. Izba słuchała gen.
Sikorskiego uw-ażnie, podziwiając sposoby, jakich uży
wał, aby zyskać tanią popularność na lewicy, która
oklaskiwała go też rzęsiście za kompromitujące każdego
poważnego polityka przedstawienie wypadków grudnio
wych w których barykady i bolszewizm, według gen.
Sikorskiego, odegrały b poważną rolę Przywołano
też go natychmiast do porządku, szczególnie gdy po
woływał się na opinję prasy zagranicznej, inspirowaną
przez depesze rządowe PAT-a i na rzekomo jednolite
stanowisko i to antynarodowe mas robotniczych, gdy
mówił o bojówkach młodzieży, zapominając o socjali
stycznych. Dostał on brawa ironiczne i od prawicy,
a mianowicie wtedy, gdy mówił o niedostatecznem
poczuciu praworządności i odpowiedzialności u naj
wyższych urzędników i nierczumieniu przez nich różnicy,
jaka istnieje między silnym rządem a samowolą. —
W programie finansowym były tylko echa uchwał
b. ministrów skarbu. Starannie ominął gen. Sikorski
wszystko, co razi w nich lewicę. Ustęp natomiast
poświęcony mniejszościom narodowym byłby przyjęty
z zadowoleniem przez prawicę, gdyby był wyrazem
szczerych prztkcnsń, a nie zabiegów o popularność.
Wogóle expose p. S-korskiego edznaczało się dernagogją typowo lewicową, której deszukiwa! się on tak
starannie w prasie i w polityce chrześcijańsko-narodowej.
Gen. Sikorski otrzyma prawdopodobnie p-.parcie
całkowite ze strony lewicy, otaz częściowe ze strony
„Piasta'1 i mniejrzcści narodowych. Ugrupowania na
rodowe zajmą wobec niego stanowisko .opozycyjne.
O godz. 11 w Senacie p, S korski przedstawił
część merytoryczną swojego przemówienia, a popołu
dniu w Sejmie rozpoczęła się dyskusja, do której za
pisali się już pp. Thugutt i Ołąbiriski.

List otwarty w sprawie Rozwoju.
Członkowie towarzystwa , Rozwój,, ogłaszają dziś
w „Gazecie Warszawskiej1 list otwarty do gen. Sikor
skiego z prośbą o ccfnięcie zarządzenia komisarza
rządu Anusza, zawieszającego działalność tego to
warzystwa.
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Cyna o g ło sz e ń :
•
100 ntl
Zwyczajne za wiersz nonparelow y jednołamowy
Żałobne i dla poszukujących pra cy
.
.
80 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
. 300 „
.
.
.
. 400
Przed tekstem na 1 stronic
Ogłoszenia ze skomplikowa nym układem 50 procent droższe,
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Rok X.
A ntoni Loster.

N a p ra w a s k a rb u .
RZEKOMA KWADRATURA KOŁA.
Bezsilność i niezaradność u góry a zniecierpli
w ienie u dołu Czy ty lk o w ojna w szystkiem u
w inna? — U zdrow ienie gosp odarki a przeszkody
na jego drodze. — P rzedew szystkienr dobro
R zeczypospolitej.
Gdy się zważy, jak od 4 lat bezskutecznie „biedzą
się'1 wszyscy oficjalni kierownicy naszej gospodarki
państwowej nad jej uzdrowieniem, to zdawałoby się,
że jest to kwadratura koła, której wogóle rozwiązać
nie można. Od czasu do czasu jednakowoż sfery
rządowe nabierają pewnego rozmachu udając, że się
naprawdę do jej uzdrowienia zabierają. Społeczeństwo
jakiś czas w to wierzy, następnie ogarnia je zwątpienie
i apalja, przerywana od czasu do czasu drgawkami
niecierpliwości. Zwątpienie ogarnia ogól gdy się widzi
bezsilność, niezaradność czy nieudolność miarodajnycn
czynników wobec zagadnień, od których rozwiązania
zawisło życie iub śmierć państwa i społeczeństwa.
Daj to Boże, aby narady byłych ministrów skarbu
w Belwederze pomyślnym zostały uwieńczone skutkiem.
Aie jakoś się w to wierzyć nie chce, aby oni wespół
coś więcej i coś zbawienniejszega uradzili, od lego. co
-żadnemu z nich w pojedynkę się nie udało.
Błędnem byłoby mniemanie, że dzisiejsze stosunki
walutowo-gospodarcze są jedynie wynikiem światowej
sytuacji powojennej i że nie było w sile ludzkiej im
zapobiec. Owszem, mcżność doprowadzenia ich do
pożądanego stanu była, ale, albo zabrakło nam do
tego odpowiednio uzdolnionych osobistości, albo zna
lazły się sfery, którym uzdrowienie stosunków finan
sowych było nie na rękę i które wszelkich środków
dołożyły, aby je udaremnić. - Sfery te mogły przed
stawiać albo interesy wrogich nam potęg zagranicznych
lub wewnętrznych, albo być po prostu wyrazicielami
różnorakich interesów prywatnych Weźmy naprz. taki
ogólnoeuropejski objaw jak banki dewizowe, które się
w ostatnich latach namnożyły szczególnie wc Wiedniu,
jak grzyby po deszczu. Ich rozkwit zależy wprost cd
katastrofalnego stanu gospodarki walutowej; jakżesz
można od przedstawiciela tego rodzaju przedsiębiorstw
spedziewać rady lub pomocy potrzebnej dla uzdro
wienia waluty? B ędą oni d o radzać najw yżej jakieś
półśrodki, k tó re w praw dzie gospodarce p a ń st
wowej nie wiele pom ogą ale p rzedew szystkiem
ich in teresy na szw ank nie n arażą
Nikt nie wymyśli takiej reformy finansowej, któraby była wszystkim zainteresowanym na rękę, zawsze
się znajdzie grupka ludzi, która zobaczy .w niej szcze
gólną dla siebie niekorzyść i będzie się starała ją
zniweczyć. Przy ustaleniu reformy jedyny wzgląd po
winien być miarodajny; a to „salus reipublicae", a nie
specjalne interesy czy to robotnicze, ludowcowe, prze
mysłowe, czy inne.
BANK EMISYJNY.
N oty złote a noty m arkow e — O kres czterech
w alut — B ra k w szelkiej w aluty. — Różne m iary
w artości, — P łonne obaw y. — K onieczność no
wego m iern ik a w artości
Fierws:ym postulatem ndrowienia naszej gospo
darki państwowej to stworzenie Banku emi.-yjnego,
a warunkiem jego powodzenia będzie kom pletne
uniezależnienie go od dotychczasow ej gosp o d ark i
pieuiężnej, i zupełna jego autonom ja
U rucho
m ienie B anku em isyjnego pow inno n astąp ić na
ty ch m last, bez względu na to, czy uważamy zapasy
złota za dostateczne, czy też nie, Naturalnie bank
będzie musiał swoje emisje ściśle dostosowywać do
istniejących podkładów złotych i.dewizowych. W re
zultacie okazałoby się, że nowe tu ty bSo
nie
mogłyby sprostać wszystkim zapotrzebowaniom, wobecs,czego musiałyby pozostać w obiegu również stare noty
markowe.
Nie byłby to wprawdzie stan idealny
ale nieskończenie doskonalszy od obecnego O ile
noty zh.te przedstawiałyby wartość s!a'ą, o tyle noty
markowe, jak dotychczas, wartość chwiejną, podobnie

Pogróżki w obronie T hyssena
„Lokal Anzeiger'1 donosi z Dusseldorfu, że wczoraj
udała się delegacja urzędników i robotników kopalni
Thyssena do jen. Degoutte z żądaniem uwolnienia
aresztowanych oraz zdjęcia sekwizycji z filji Banku
Rzeszy w Essen Delegacja nie zastała jen. Degoutte
w domu. Zastępca jego też nie przyjął delegacji, po
nieważ był chory, natomiast delegację przyjął płk Regnier, który ograniczył się tyłko do przyjęcia memorjału.
nie mając ^pełnomocnictw do załatwienia tej sprawy.
Wobec tego delegaci złożyli ultimatum, w którem
oświadczają, że jeżeli Thyssen do dziś do 6 rano nie
zostanie zwolniony, to cała odpowiedzialność za wy
padki, jakie nastąpią, spadnie na Rząd Francuski.
F an tasty czn e doniesienie,
,W elt am Montag" donosi z Bochum, że kolejarze
ogłosili 24 godzinny strajk protestacyjny.
Express
Paryż — Warszawa przybył do Berlina z 2-godzinnem
opóźnieniem. Wieczorem strajk się zaostrzył. Kole
jarze porozumieli się z robotnikami, którzy również
mają się przyłączyć do strajku.
Z Essen donoszą, że na dworcu w Dortmundzie
w niedzielę o godz. 5 ej popołudniu wybuchł strajk.
Ruch pociągów towarowych ustał zupełnie. Naczelnik
stacji został aresztowany. Ponieważ niema połączeń
telefonicznych i telegraficznych z Essen dotychczas nie
nadeszło potwierdzenie tej wiadomości. Podobno na
dworcu południowym w Dortmundzie wybuchł także
strajk.
Położenie na kolejach przedstawia się jak następuje:
Kolejarze Zagłębia Ruhry trzymają się ściśle roz
porządzeń niemieckiego Ministerstwa Komunikacji.
Przybywające wagony francuskie są natychmiast zatrzy
mywane. Tory na dworcach przetokowych nie mogą
być użyte z powodu przeszkód ze strony kolejarzy
niemieckich. Na niektórych dworcach na torach leżą
setki kilogramów szyn, zamykając je i przeszkadzając
w ruchu
Wiadomości te, podawane zresztą w formie po
głosek, nie zostiły potwierdzone przez inne doniesienia,
muszą więc być uważane 2a propagandę mającą na
celu zorganizowanie ducha oporu w Niemczech.
N iem cy i... praw o.
Prasa donosi z Paryża, że pełnomocnik niemiecki
w Paryżu otrzymał od Rządu Niemieckiego polecenie
doręczenia Rządowi Francuskiemu noty, stwierdzającej
R ozpraw a sądow a przeciw opornym .
że aresztowania urzędników i dyrektorów kopalń wę
Pisma donoszą z Essen, że rozprawa sądowa prze- glowych, którzy nie popełnili żadneg) wykroczenia
siwko uwięzionym dyrektorom kopalń i urzędnikom, oraz wszystkie środki stosowane przez władze okupa
która miała się odbyć w poniedziałek, odłdżona została cyjne są sprzeczne z prawem międzynarodowem. Pełno
do wtorku. Przed sądem |staje 9 oskarżonych. Na mocnik złoży również protest w sprawie zastrzelenia
dozorcy szpitalnego Kowalskiego.
pierwszym miejscu stoi Fritz Thyssen, imiennik wła
ściciela kopalni Thyssena. Drugim jest generalny dyS tosunek francusko-niem iecki zaogniony.
rektor kopalni węgla w Essen Tengelman, następnie
Rząd niemiecki przesłał przez swego przedstawi
asesor górniczy Olde z kopalni w Gelsenkirchen, gen.
ciela w Berlinie rządowi francuskiemu oświadczenie,
dyrekto' Kesten z kopalni Saibuscha, dyrektror Wii
stenhofer z kopalni „KOrig Wilhelm11, generalny dy- że jeżeli wojska francuskie i belgijskie posuwać się
rektor SpimHer w kopalniach Stinnesa, nadradca gór będą dalej w głąb kraju, napotkają na załogujące tam
niczy Ahrens oraz prezes urzędu skarbowego Schlutjus oddziały niemieckie Rząd francuski odpowiedział, że
z Dusseldorfu
Skład sądu wojennego dotychczas ma na oku wyłącznie rekwizycję i jego akcja nie ma
charakteru wojennego.
nieznany. Rozprawy będą prawdopodobnie tajne.

j j a k się rzecz ma przy pożyczce złotej, a wzajemną re1 łacie regulowałyby urzędowe kursy w periodycznych
’ ' odstępach ogłaszane
*1
Przypomnijmy sobie, żeśmy na początku naszej
V:‘ państwowości mieli nie dwie, ale aż cztery waluty
Jj' i że nie były to czasy najgorsze Gorsze czasy nastą
piły, gd)śtny op rli naszą gospodarkę państwową
'V tylko na jednej z n>ch, a manowicie na okupacyjnej
pseudopolskiej markowęj.
ip;
A dziś, równie prawdziwe jest twierdzenie, że nie
m am y żadnej w aluty, jak ż,e m am y ich... nieskoń
czoną liczbę, gdyż każdy obywatel mierzy wartości,
i' jak chce, jeden dolarami, frankami., inny jajami, zbo,v' żem, masłem, słoniną itd, itd , a dobrodziejstwa tych
przelicznych walut każdy konsument aż nadto dobrze
■V na swej skórze odczuwa. Przez stw orzenie nowej
t! złotej, stałej w aluty zniesie się i zunifikuje w szy st
kie te osławione w aluty do jednej. Społeczeń
* stw o z utęsknieniem łaknie sprawiedliwej m iary
5 walutowej, niechżesz Państwo dłużej nie zwleka
i niech mu ją wreszcie da
Mógłby ktoś zarzucić, że ryzykowną i niebezpieczną
i rzeczą byl iby stworzenie Banku emisyjneg) bez do
ić, statecznego złotego podkładu. Obawy te okażą się
płonne, jeżeli się zachowa ten jedyny warunek, że
ic emisja banknotów ograniczy się do tej iloś i, która
będzie odpowiadała rzeczywistemu stanowi zapasów
złota i dewiz w skarbcu bankowym. Przejściowa
,i< dłuższa ich niedostateczność spowoduje jedynie tylko
y dłuższe pozostawienie w obiegu starych not marko' wych. Okaże to nawet ten pożytek, że ułatwi przej
i ście z jednej waluty do drugiej szczególnie w mniej
kulturalnych częściach naszego Państwa.
N adm ieniam , że niezrów nanie w ażniejszą rzei, czą jest w prow adzenie w życie nowej w aluty
jako śro d k a m ierniczego w artości, niżli sam o w ypuszczenie w obieg now ych znaków w alutow ych
'
Wypuszczanie to powinno się odbywać w każdym
;) razie ostrożnie i stopniowo, ażeby nie wywoływać
1 ‘ niepotrzebnych zakłóceń gospodarczych.
(Dokończenie nastąpi)
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Po zajęciu zagłębia Ruhry.

I ' J. I. K raszew ski.
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Na królewskim dworze.
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Panu' Szczepanowi na Wijurach Wijurskiemu podkoniuszemu księcia Radziwiłła, wcale nawet na rękę
było żądanie Płazy. Trzeba było znać go, aby ło sobie
wytłumaczyć.
Jak niepozorny wcale i do mnóstwa szlachty swego
rodzaju podobnym był Wijurski, tak — z tysiąca wybranym, wedle słów piosenki ludowej, nazwać go było
można. Był to wcale osobliwy człowiek, skromny,
cichy, niepokaźny, lecz szpakami karmiony — ciekawy
i, choć jako podkoniuszy przy stajniach się liczył,
więcej pono kwalifikował się do katićeiarji, niż do koni.
W Koronie i Litwie, znał on ludzi od najwyższych
dygnitarzy, do najpośledniejszych podstarościch; nie
obce mu były przygody, historje, stosunki skandaliczne,
zabiegi dworskie i wszystko co ówczesny świat zaj
mowało. Książę wiedział o tern, i gdy mu języka po
trzeba było dostać, albo plotką jaką sprawdzić, po
sługiwał się Wijurskim, zawsze pod pozerem, że mu
coś koni i stajeń tyczącego się polecał.
Pan Szczepan zamlodu z jednym z Radziwiłłów
za granicę jeździł jako dworskie pacholę, a otwartą
mając głowę korzystał z tego i języków kilka nauczył
się ze słuchania. Zaglądał też chętnie do książek.
Dlaczego mu te zdolności i nabyte wiadomostki nie
wyrobiły lepszego i innego stanowiska na dworze, tego
sobie wytłumaczyć trudno, Ale naprzód Wijurski się
nie starał o krescytywę, przedewszystkiem chciwy bę
dąc nauki i wiadomości, powtóre pochlebiać i płaszczyć
się nie umiał. Nie nadymał się, nie szukał zwad, ale
okupywać lepszego "bytu poddaniem się kaprysom
pańskim nie umiał. Co do bytu własnego, matem się
zaspokajał.
Na dworze księcia, ba i dalej znano go jako
bardzo byslrego człeka, radzono go się czasami, ale
niezawsze Wijurski dawał się wyzyskać. Gdy mu
fantazja przyszła, milczał
Nazwaliśmy go ciekawem, gdyż ciekawość może
stanowiła jeden z głównych rysów jego charakteru.
Starał się ludzi poznawać i dowiedzieć o wszystkiem;
z równem zajęciem siadywał nad książkami i chodził
a nowymi ludźmi, których me rozumiał.

Na pierwsze wejrzenie, Płaza mocno zaciekawił
pana podkoniuszego; nie rozumiał go, coś w nim czuł
podejrzanego, fałszem podszytego. Niespokojne wej
rzenia, niejasne tłomaczenie się, sama postawa, 'strój
ruchy, mowa czyniły go zagadkowym.
Sam jeden z kresów aż do Warszawy, dla tęsknoty,
gdy tu rodziny ani znajomych nie miał?
— Coś w tern innego tkwi? mówił sobie Wijnrski. — No, da się to widzieć,
Szczególniej mowa Płazy, akcent jej, mieszane
ruskie wykrzykniki, zakrój jakiś w wyrażeniach, dziwnemi mu się wydawały.
języka polskiego jakby się na nowo uczyć i przy
pominać sobie potrzebował Płaza, tak czasem mu było
ciężko wyraz właściwy znaleźć.
Bystre oko p. Szczepana dostrzegło też, że ubogi
napozór i jakby umyślnie odziany niepskaźnie Płaza,
miał przy sobie na swój stan za kosztowne rzeczy.
Pod opończą pas umyślnie osłonięty, błyszczał bardzo
bogatem i świeżem szyciem. Z kieszeni 'dobył przy
padkowo chustę kosztowną, którą zaraz wetknął
śpiesznie nazad. Sama powierzchowność sakiem przy
koniu Lasoty kazała się w nich domyślać pakunku,
o którego zachowanie właścicielowi chodziło wielce,
Wszystko to wreszcie możeby mniej uderzało, gdy
by nie sam człowiek niespokojny jakiś, oglądający się,
badający oczyma, trzymający się na baczności.
— Ten człek — mówił sobie podkoniuszy — dałipan niedarmo sunie do Warszawy, a że nie z własnej
woli j ochoty, dałbym szyję
Nic więc nie mogło być dogodniejszej dla cieka
wego Wijurskiego nad wspólną podróż z tym czło
wiekiem, bo w drodze najłatwiej się zapoznać, spoufalić i dobyć coś z towarzysza. Nie uszło to oka
p. Szczepana, że Piaza gorzałkę pił ochotnie i dużo,
na to więc także rachował, że ona mu gębę otworzy,
choć dotąd kubki u Skroby wypróżnione najmniej
szego nie wywarły skutku . ale i to wiedział Wijurski,
że wódki pod czas kilka kropel upoi, a gdy człowiek
znużony, w ruchu, wcale mu ona do głowy nie idzie.
Rozpłaciwszy się z gospodarzem, podróżni nasi
wyciągnęli w las, jadąc tuż obok siebie, co naprzód
spowodowało zapoznanie się ich koni. Brzydka owa
niezgrabna bestya Płazy wyciągnęła łeb ku brudno
kasztanowatemu, powąchała go, wydała jakiś głos do
kwiczenia podobny i nagle zwróciwszy się tyłem do
kasztaua, wierzgnęła z całych sił. Szczęściem, iż Wi
jurski w czas uskoczył i owe kopyta w powietrze tylko

Polska wobec zamachu iitewsl
na Kłajpedę.
Na posiedzeniu komisji spraw zagraniczny!
czeinik wydziału wschodniego p, Łukasie\^i«
(
stawi! dotychczasowy stan rzeczy w Kłajpedzie j
nowisko rządu polskiego. Potem p. Dąbski n ,
nował uchwalenie rezolucji, w sprawie której * J
głos pp. Seyda, L'ebermann, Barlicki, Niedzia®
Dąbski. Uchwalono wtedy jednogłośnie nasi! J
rezolucję:
1) Komisja spraw zagr. stwierdza, że za* (
tewski na Kłajpedę godzi w istnienie Traktat ^
S a ls k ie g o . Zamach litewski na Kłajpedę, jeśli1
za sobą pociągnąć katastrofalnych następstw p1 (
być przez Ligę Narodów natychmiast zlikwiduj .
2) Komisja spraw zagr. oświadcza, że P° ;
pogodzi się nigdy z zajęciem Kłajpedy przez W
gdyż fakt ten jest przeciwny interesom Polski
3) Kom. spr. zagr. jest przekonana, że1 ^
Litwinów na Kłajpedę nie wpłynie w niczeia J . j
strzygnięcie sprawy Kłajpedy przez Radę a®1 ,
rów, która zgodnie z projektem Polski załatw1 ",
mniejszości narodowych w Kłajpedzie i zag'* ,
interesy Polski w tym porcie, tembardziej, J®P '
nie Polski z Bałtykiem przez Gdańsk jest® ’
niezadowalające.
i ,

Taniec walut.
Na giełdzie berlińskiej daje się zauważ^
marki niemieckiej, przy równoczesnej zwyjl \
polskiej. Panuje wielki popyt na polską w#
marki polsk podniósł się z 70 na SI, pW
Warszawę 82 Na giełdzie końcowej stała i®*
ska jeszcze wyżej. Wieczorem płacono ll
20600 mk. niem., zą, funy ang. 91840
I
Giełda papierosów notuje ich zwyżkę zwiast£
„Bergbaugesellschaft11 poszły znacznie w gW ;
kiwane są bardzo akcje przedsiębiorstw ®
Ruhry. Inne akcje podniosły się o 1800
Na giełdzie gdańskiej zaobserwowano ,
dotychczas wypadek. Waluta polska osiąg®'
zwykłą zwyżkę. Niemieckie dzienniki gdań^
żaly to za wynik planowej akcji rząiu polski*! :
ten wywołał natychmiast reakcję. Jeden *
niemieckich, rzucił na rynek pieniężny # 'e
waluty, której kurs natychmiast się obniży1:
polską notowano tego dnia 7 5 - 7 2 Sfery®
siedzą z wielkiem zainteresowanym walkę
skiej i niemieckiej.

M iljo n ó w k a .
W ostatniem ciągnieniu miljonówki wyOT
na numer 2 974060, sprzedany przez P. KLwowie.
podniósłszy się, opadły na ziemię. Płaza ba1
naukę i epized ten skończył się bez szwank ■
— Złą jakąś bestyę macie — rozśmial *W.
— ani się do niej przybliżyć, i niepiękna teI
musi mieć swe przymioty?
Płaza podniósł głowę.
. '
— Ba! — zawołał — bez jedzenia n
i
iść, a strzecha przegniła, gdy nic innego
jej smakuje. Bez wody cały dzień trwa, CI>
koniowi, bo dla niego woda, obrok czasei*
Na ostatek zielona pasza byle jaka, nażre
osiodłać trudno, i nic mu. Drugiegoby zdęło Z
musiał. Skóra taka, że nigdy nie zatrze, V
czy nie, można go poić, karmić i oskotWi
Spojrzeć na niego, trzech groszy nie wart, 3
garść dukatów go nie oddał.
t .
— No i to dobrze — dodał śmiejąc
złodziej się na niego nie połakomi.
uj
Wijurski słuchając pochwał tych, rozpa '
w koniu, zżymnąl ramionami i rzekł.
,
•— To kozacki koń!
/
Płaza spojrzał bystro i4»od włosami 1®“
czerwoność.
“
k(f
I ja tak sądzę — rzekł — choć ja g o /
szlachcica . tatarski albo kozacki być musi- ^
— Przy naszym teraźniejszym zbytku j
Wijurski — gdyż zwłaszcza za teraźniejsi*
który wszystko zcudzoziemska lubi widzieć
bachmaty, najprzedniejszej krwi konie u
niach, z takim jak wasz .pokazać się tru«" i
koń jak żona, piękna czy nie, gdy poczcie3
to grunt.
J
— Zważaliście konie pana Kazano# 5a
mówił dalej p. Sczepan — Ten, co to g°yj
pod deką, na którym widać było pokrytą 1.
Iiajdak? Rumak to samego pana, od. parawj
— Piękny i dzielny — odparł Pła*® J
nam po takich. Do wojny się on nie zda, 6 g:
ny, do podróży niewytrzymaly. Od zimni1
nakrywać, bo sierść na nim jak aksamit / .
zagrzeje, w gorąco cały w połach, ocieraj * /
zażyjesz — ochwyci się, trochę zmęczyć
Pański koń.
Ruszył ramionami.
A
— Ale na oko choć malować -=--dod*
(C'ąg dalszy nastąpi.)
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Sąd nie zatwierdził konfiskaty
„Myśli Narodowej".
Sąd okręgowy warszawski na posiedzeniu gospodarczem w składzie 5 sędziów rozpoznawał wnioski
komisarza rządu m. st. Warszawy p Anusza o konfi
skacie oraz zawieszenie „Myśli Narodowej" za umie
szczenie w tym tygodniu artykułów „Mistyfikacja" oraz
uTesiament'1 (Nr. 1 „Myśli Narodowej") pióra Nowaczyńskiego.
Na posiedzenie to stawił się sam prokurator Rud-

®l£ki, który gorąco popierał. wnioski p. komisarza
Anusza i prosił o ich zatwierdzenie.
Sąd nie zgodził się z opinją prokuratora i postawniosek p. komisarza Anusza o konfiskacie
■zawieszeniu„Myśli Narodowej'' pozostawić bez skutku,
k j- nie zatwierdzać.

Prokurator złożył skarg? apelacyjną.
Powyższa decyzja rządu okręgowego stanowi zupełną kompromitację p Anusza.
Jeżeli konfiskata
1 zawieszenie „Myśli Narodowej" okazały się zgodnie
z decyzją trybunału sądowego bezprawiem, jak w tym
■świetle przedstawia się fakt aresztowania i uwięzienia
naczelnego publicysty tego pisma, autora artykułu p. t,
«testament" Adolfa Nowaczyńikiego ?
Wstyd doprawdy, pisze „Gaz. Warsz.‘‘, że po, !ar?a
z najdokładniejszą ścisłością historja represyj
ządow zaborczych, gdy wybryki władz administracyj
no n.ieiednokrotnie nie mogły być akceptowane przez
że a!Jcie sądowe tychże rządów. Różnica jest ta tylko,
sum°- cnie niezależne sądownictwo polskie, jest głosem
jrwieniai napominającym z wyżyn sprawiedliwości
^ ni'arzy rządowych, wystęoującvch w roli zastępców
.“teresów żvdowskirh.
żydowskich.
. mpromitacja p. Anusza przy pierwszem wystąW fai °- sankci? sądową zarządzanych represyj winna
Zan ■ ostrzeżeniem, a dla społeczeństwa polskiego
nvohWiedzi^ dalszego wyrównania krzywd, wyrządzo
' a mu bezprawnie w ostatnich czasach przez władze,

Notatki literackie.
Jerzy B atault, K w estja żydow ska (nakładem
;ami Perzyński, Niklewicz i Ska)
« n ]est. to m°że najgłębsza z książek napisanych
rnif? i,Cei sprawie żydowskiej. Autor traktuje przed■d historiozoficznie, w łańcuchu zdarzeń podstawojZ.d dla całej kultury nowoczesnej wychodzi z zalodzie^A które uzasadnia olbrzymią erudycją, że treścią
Siad’ 8wiata europejskiego jest walka dwóch poPoei#W: ?reck° - rzymskiego i żydowskiego, a oba te
Wrót ^ są sobie ca,kiem przeciwne. Rewolucje, prze'•ieńst katastrcfy dziejowe są to skutki tego przeciSwietny i łatwy styl francuski znakomicie ułatwia
*Ześ • ° W‘ zagłębienie się w tę najciekawszą i jednożnair'6 naimn'ei znaną ogółowi część historji. Mało
dow i k?‘3zek sprawiających czytelnikowi równe zadzi-|° • e Przez destrzeżenie prawdy. Bo prawda
Wiai ^ak słońce: cgrzewająco, pokrzepiająco i uzdrakom u'. ^ komuż ona potrzebniejsza, niż nam Polai jj,; d rzy jm y dop ero co wyszli z ciemności niewoli
I?y.marny wśród siebie trzy miljony żydów,
w y g o d n i Polacy, książka przez Aleksandra SwięrzWs,wskieg° napisana (wydana przez księgarnię PeVy8z8Kl'Niklewicz i Ska) jest znakomitą czytanką dla
Suj/ ,ck młodych Polaków i Polek, których intere
3i źv^ ielkfść i chwała Ojczyzny. Książka podaje
"ami ■l0ry8ów wielkich mężów Polski, wielkich czyPows* c!larakterem. Szczególnie w naszych czasach
e^arakfCllne^0 zniechęcenia się i obniżenia poziomu
ludzi ufr? w takie P'9kne zwierciadło życia i czynów
in s z y c h jest niepospolicie pożyteczne,
o
eż piękne uczucia budzi np. wspomnienie
St, Sta f aw'£ Chrobrym, hetmanie Chodkiewiczu,
śle w i ca' Nie w gorsze patrzeć winna dusza ludzka,
że rzec S2e' ku wyżynom czynu i myśli! A zważywszy,
^ywaMi
P'sa* Pisarz tak wielkiego talentu, zasług
Al, s w- kich i doświadczenia, jakim jest sędziwy
Pesie^ęinchowski, możemy być pewni, że książka jest
.m°cnego i zdrowego ziarna.
■Polau^dżce znajdujemy podobizny wszystkich Polek
których życiorysy podano.

Czarny potwór.
^ pJ?r Podskoczył na trzydzieści sześć,
Ą Na czarnej giełdzie tańczy święty Wit,
^
dziecko wola: „mamo jeść! ‘
A biedna matka uspakaja: „cyt!"
Polską markę los z niemiecką skul,
Qd nędza w kraju idzie w parze z nią;
y dolar w górę, marka leci w dół,
spekulanci skórę z biednych drą!
Ministrów grono radzi wprawdzie już,
Tvm„,!Zarnei B'ełdzie raz położyć kres,
Ro73Sem *?ieda ma na Sardle nóż,
pacz się zżyma, kły wyszczerza — bies!
Er. EU

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 tyle egzem
plarzy, ile otrzymamy zamówień Często więc braku
jących gazet dostarczyć nie możemy.

P r z e d p ła ta n a luty w ynosi:
w ekspedycji naszej
mk. 520
w Kępnie z odnoszeniem do domu „ 550
z odnoszeniem przez pocztę
‘
„ 610
pod opaską w Polsce
„ 950
pod opaską we Francji 2 franki, w innych
krajach 100 procent drożej.
Pojedyriczy egzemplarz 50 mk.

bera. Po wyczerpującej dyskusji powzięto uch
domagającą się wydania zakazu wywozu drzewa, 1
żenią sekwestru na drzewo, wyznaczenia cen m |
mainyeh i utworzenia komisji kontrolującej w s .
drzewa. Wybrana delegacja przedstawi te post, |
rządowi.
Pi-ljj
— Bratobójstwo.
W Głównie pod P u 1
niem w piątek około 5-ej po południu bawiący! ’
urlopA- posterunkowy policji państwowej Stad
Wolny trzema strzałami z rewolweru zabił swego:!
dzonego brata Bernarda. Postrzelona również żo
matka Wolnych. Po dokonaniu mordu zbrod
strzelił do siebie raniąc ciężko. Rannego odstaw
do szpitala. Powód zabójstwa nieznany.

Z całej Polski,

„j
— A kcyza od cukru. Min. skarbu podaje!
wiadomości: Wobec ukazania się w pismach cod ,
nych notatek o zamierzonej rzekomo w najbliże
czasie podwyżce akcyzy od cukru, ministerjum sk
wyjaśnia, że podwyżka taka, wskutek wygaśn
z dniem 31 grudnia 1922 r. mocy obowiązującej il
wy odnośnej mogłaby nastąpić jedynie w dręK alendarz rzym sko-katolicki.
ustawy sejmowej. Należy jednak zaznaczyć, że n
Środa
24- go stycznia Tymoteusz b. m.
sterjum skarbu do dziś dnia podobnego projektu.
Czwartek
25- go „
Pawia Nawrócenie
mówi nie przedłożyło.
Piątek
26 go
,.
Polykarp b. m„ Paula »d.
Wschód słońca
o godz. 7,57 Zachód 4,28
— Posłow ie Cb. Zw. J. N, w Częstocho ,
„
„
o „ 7,56
4 29
W dniu 2 lutego ma przybyć do Częstochowy
J
„
„
o „ 7,55
4,31
klub poselski i senatorski Ch. Zw. J N. w liczbie ’ ||
M IEJSCO W A .
posłów i kilkunastu senatorów. Program zjazduJ ak zapisyw ać w urzędach nazw iska k o  powiada: Nabożeństwo na Jasnej Górze, pochód p>*
biece? Z powodu zachodzących wątpliwości, w jaki ulice miasta i przemowy w saliStraży ognioe !*
sposób zapisywać w urzędach rodowe nazwiska osób , Ogniska R ibotniczego".
żeńskich, wyjaśnia p. wojewoda poznański, że wszelkie
— K atastro fa kolejow a w Częstochowie. W
ustawy i rozporządzenia wyjątkowe władz niemieckich, poniedziałek o godz. 8 i pół rano pociąg towarc £
wydane swego czasu na, niekorzyść narodowości pol zdążający ze stacji towarowej Częstochowa—Ble1
skiej, zostały zniesione art. 3 Ustawy sejmowej z dnia do Herbów wykoleił się na zwrotnicy. Wykolej ,
1 sierpnia 1919 o tymczasowej organizacji zarządu b. nastąpiło w środku pociągu, skutkiem czego kilkantj,
dzielnicy pruskiej, egłoszonej w Dzienniku Praw Pań
wagonów uległo rozbięiu. Przyczyną katastrofy t
stwa Polskiego nr 64 z dnia 12. 8. 19. r. Ustawa ta zapewne jakaś nieiokładność zwrotnicy. Oczyszczaj
znosi zatem wszelkie przepisy niemieckie, zakazujące toru zajęło cały dzień, jednakże przerwy w komun ,
zmian końcówek przy nazwiskach żeńskich. Wobec cji osobowej nie było, b wiem wykolejenie m-i
tego jest obecnie nietylko dozwolone ale należy nawet miejsce na bocznej linji towarowej Manewrów.1-’, (
obowiązkowo nazwiska osób żeńskich, zgodnie z pra i ruch pociągów towarowych był utrudniony.
, widłami pisowni języka polskiego nietylko przy koń
— O k arę chłosty na paskarzy. Projekt jg, j
cówce ...ki zapisywać w odmianie żeńskiej ...ka, ale sowania do paskarzy kary chłosty, poruszony p
i przy innych nazwiskach roduwych używać stale koń wice-marszalka Gdyka, wywołał w kołach sejmów
cówek ... owa", „ ,ówna“, ....żyna".......żanka". — W y liczne komentarze. Wśród posłów panują znać
jątek stanowią tylko nazwiska z końcówką „...k>‘ , różnice poglądów. Jedni twierdzą, mianowicie, że i
których zmieniać nie należy na „...ki", względnie u ko minimum batów należy oznaczyć 25, inni zadawa
biet na „...ka“. — Przy nazwiskach o brzmieniu obcem się już cyfrą 15 u. Podobnie nie wszyscy zgadzają
wolno końcówkę żeńską „...owa" ,,..ówna‘ tylko wten na to, by chłosta odbywała się w murach więziczas dodawać, jeżeli noszący takie nazwisko wyraźnie i domagają się stosowania jej publicznie na ulicy, pr
tego żąda, względnie jeżeli końcówka taka (odpowiednio domem, w którym paskarz mieszka. Są też zre
do gramatyki polskiej) stale w rodzinie bywa używana. zwolennicy obrania specjalnego placu miejski
W tych przypadkach, w których odmiana końcówki i przeznarzenia go dla publicznych egzekucji. S prr
spowodowaćby mogła wątpliwości, jakie jest właściwie ności te jednak nie trudno będzie uzgodnić, wszyj
nazwisko rodowe, jak np. przy odmianie „...żyna" bowiem zgadzają się na jedno: paskarzy należy f„żanka", zechce się w nawiasach dodać jeszcze nazwi bez miłosierdzia.
1
sko w formie męskiej.
— Macocha o tru ła dw ie pasierbice i popełi' *
Szanow nych członków Tow. Czytelni dla sam obójstw o. Ponura tragedja na tle mieszań
kobiet uprasza się o oddanie w szystkich wypożyczo
małżeństwa rozegrała się w Łodzi. Przy ul. Pańs.
nych książek celeni uregulowania bibljoteki. Marja Nr. 1 zamieszkiwała rodzina Stefańskich. Stanis;
Nowacka, bibljotekarka.
Stefański po śmierci swej żony, z którą miał dvi
— Posiedzenie Cechu O buwniczego odbędzie dzieci, dziewczynki w wieku 9 i 11 lat, ożenił się
się dnia 29. stycznia 1923 w lokalu p. F. Tyca wtórnie, zaś jego następna żona Katarzyna miała s
Macocha nienawidziła dziewef
o godz. 10 i pół przed południem.
Zaprasza się Jana lat 17-tu.
i przy każdej okazji maltretowała je w straszny s
wszystkich członków na zebranie.
sób Przeszłego lata macocha poraź pierwszy ot.y
dzieci, jednak zdołano je uratować a mąż przebaę
jej zbrodniczy czyn. W ub. niedzielę zbrodniarka u
— Gen H aller w Poznaniu, W dniu 18 bm. dziewczynkom bulki, które obsypała arsrennikiem.
przybył do Poznania gen. Haller 1 wziął udział w uro-. spożyciu zatrutych bułek obydwa dziewczęta zm
czystem zebraniu członków Tow. powstańców i woja w okropnych boleściach. Zbrodnicza macocha, wid*
ków dzielnicy jeżyckiej. Sala p. Trąpczyńskiego, gdzie zbliżającą się policję, napiła się jakiejś trucizny. F ,
•dbywalo się zebranie, była przepełniona nietylko ciężko chorej Stefańskiej postawiono posterunkowe:
członkami Towarzystwa, lecz również przedstawicie zaś syna jej aresztowono.
lami różnych organizacyj, Gen. Hallera witano niezmier
— W pow iatow em m ieście na P om orzu m .
nie owacyjnie. Gorąco przemówił prezes Tow. się osiedlić na korzystnych warunkach zawodowiacp. Swinarski, dziękując generałowi za przyjęcie patro tograf, a także dobry elektrotechnik, który móg:
natu nad Towarzystwem. W odpowiedzi na powita
jednocześnie poprowadzić sklep porcelany i sprzęt
nia gen. Haller wygłosił dłuższe przemówienie, w któ • kuchennych. Tamże jeden lub paru kapitalistów m
rem podkreślił znaczenie powstania Wielkopolskiego założyć przedsiębiorstwo handlu zbożem i nawoź:
i mów ł i powstań u armji palskiej we Francji. Na sztucznemi. — Dla fotografa i elektrotechnika istni :
stępnie przemawiali pp. dr. Rydlewski, delegaci Mlodz. możliwość jednoczesnego nabycia nieruchomości, a
akad. Uniwersytetu poznańskiego. Sokola, różnych kor- przedsiębiorstwa zbożowego kupna domu dwu śpi
poracyj i klubów, jak Surma, Bata.lja, Polonja, Posna- lerzy i przeprowadzenie bocznicy kolejowej. Poważn
nia, harcerstwa, komitetu dzielnicowego, oraz ks. Pio reflektantom informacji udzieli w województwie pozn:
trowski, który w pięknych słowach podniósł zasługi skiem dyrekcja Związku Obrony Kresów Zach,, Poji
św. Marcin 40 — w województwie p imorskim k
gen. Hallera.
— P rzeciw ko żydow skiej im p erty n en cji Wczo równik okręgu pomorskiego Z, O. K. Z. p, Kudlń
raj wieczorem odbyto się w sali Królowej Jadwigi Groblowa 13 I. w województwie Śląskiem — kierów
okręgu śląskiego Z O K. Z p. Plackowski, Królew:
zebranie pizeszło 300 delegatów i delegowanych orga
Huta, Grndtstrasse 8. (biuro Czerwonego Krzy
nizacyj katolickich miasta Poznania, protestujące prze
ciw napaściom warszawskiego „Przeglądu Wieczornego" w b Królestwie Kongresówki kierownik okręgu ci
na J. E ks. Kardynała Prymasa z powodu nie wzięcia trainego Z O. K. Z. na okręg centralny p, Szwędowi
udziału w pagrzeti cp. Prezydenta Rzeczypospolitej. Warszawa, Nowy Świat 21.
— B an k n o ty 50 000 m urkow e. Dnia 25 b.
Zebranie wybrało delegację, która wyrazi J E ks. Kar
dynałowi ubolewanie z powodu tej napaści i złoży P. K. K P. puszcza w obieg banknoty wartości 50 C
wyrazy czci i hołdu. Dalej przyjęto rezolucje silnie mk Odznaczają się one starannem wykonaniem i
protestujące przeciwko żydowskiej bezczelności „Prze tej samej prawie wielkości, co banknoty 10 000 r
Całość utrzymana jest w kolorach pastelowych zie,
glądu Wieczornego.
Nowe banknoty wykonywane
— P rzeciw ko w yw ozow i drzew a. W Pozna nc-bronzowych
niu odbyło się zebranie przedstawicieli cechów stolar w państwowych Zakładach Graficznych.
— N apad bandy. W dniu 8 go stycznia w
skich, izby rzemieślniczej, organizacji budowlanych itd.
dla naradzenia się nad sytuacją, jaka powstała wsku czorem banda sowiecka przeprawiła się przez Zbri
tek masowego wywozu drzewa zagranicę. Przewodni między Zawalaem a Kudryniem w pow. Borszezowsk
c y ! obradom p Frankiewicz, referat wygłosi! p Li- i napadła na folwark hr. Koziebrodzkiego w Dzv

K R O N IK A .

Z Poznania.

}- i będący obecnie w dzierżawie. Obezwładniwszy
j j uprowadzili bandyci 13 najlepszych koni, rabui ; :e, buły, uprząż itd. na ogólną sumę 150 m ljoMimo pościgu policji banda ta z powrotem
'owiła się przez Zbrucz.
,i( O eksploatację bogactw górnośląskich
' adzorcza do spraw dzierżawy kopali! państwo
i„, Górnośląskich obyła w Paryżu konferencję, na
•*• e struny polskiej wydelegowani zostali Denys,
i ty i Wolny. Powzięto szereg rezolucyj. Posta. o budowę mieszkań dla górników górnuśląskich,
5 hwalono premje dl i urzędników i wyasygno
r'; 100 milj. fr. na zakup maszyn dla kopalń.
i/V!oru> również odpowiednie sumy na przerobie»?, bu Delbruecka, ażeby w razie przyznania go
-■ odgraniczyć go od innych kopalń po stronie
i ckiej.
Bojkot żydów w Rzdom iu
Rozpoczęty
" i sie przedświątecznym bojkot żydów w Radomiu
ecie, (rwa w dalszym ciągu i nawet wzmaga się
I ; Oto, jak dowiadujemy się, organizatorzy boj
i bstalowali tabliczki z napisem „Sklep chrześciż 1‘, które rozdzielili już pomiędzy właścicieli skle■; lolskich, zalecając im umieszczenie tych tabliczek
J .idocznem miejscu i . . . umiarkowanie w cenach.
, bojkotowe przenikają też potrochu i na wieś
. żem tego nuże posłużyć fakt, iż w cki licach
; ‘.ika (pow. radomski) żaden z włościan nie chciał
'.ć się na wożenie kupcom żydowskim wyrębów
ih, co było powodem, iż nie dostarczyli oni dotąd
,j
drzewa do rampy kolejowej Dodawać nie
i. , iż kupcy ci ponieśli wskutek tego kolosalne
Usiłowania z ich strony, celem zjednania sobie
*!:ch chłopków wysoką zapłatą pozostały bezj . -r.e.

"świata.
O statnia kropla krw i m atk i u ratow ała
1 'ko. W szpitalu królowej Marji, w Londynie

zaszedł wypadek, który świadczy o wielkiej potędze
miłości macierzyńskiej. Oto mały chłopiec, niejaki
Thomas Froome, wracając ze szkoły, wpadł pod pę
dzący autobus i doznał bolesnych obrażeń. Chłopca,
obficie kiwawiącego, przewieziono do szpitala, ale tu
okazało się, iż wskutek wielkiego upływu krwi, życie
dziecka zagraża niebezpieczeństwo. Lekarz zadecydował,
iż tylko wstrzyknięcie szybkiej dozy krwi może ura
tować życie chłopca. Potrzebny byt litr krwi ludzkiej.
Matka nieszczęśliwego dziecka natychmiast oospieszyła
z ofiarą własnej krwi.. Chłopca uratowano, ale matka
przypłaciła swą wielką ofiarą życiem. Zmarfa bowiem
wkrćt e zżarta szaloną gorączką
— P rześladow anie duchow ieństw a. Dnia 8 bm.
rozpoczął się w Petersburgu proces arcybiskupa Cieplaka
i 15 księży oskarżonych o spisek przeciw władzy
sowjeckiej. Trybuna! składa się z samych komunistów.
Oskarżonym grozi kara od 3 do 5 lat ciężkiego więzienia.
— Zgon b kró la greck ego Dnia i 1 stycznia
zinarl w Palermo b, król grecki Konstantyn.
— Szow inizm w B erlinie W wyniku uchwały
właścicieli hoteli berlińskich podróżni, którzy dziś przy
byli z Francji i Belgji nie znaleźli schronienia w żad
nym z hoteli. Właściciele kawiarń postanowili nie
utrzymywać w kawiarniach żadnych gazet francuskich
i belgijskich oraz nie wydawać gościom żadnych
likierów ani win francuskich.
— Z P ow stania Irlandzkiego N Ficie Presse
donosi z Dublina: Wczoraj stracono w Itlandji
11 osób, w tern 4 mężczyzn i 7 kobiet skazanych zanapady na koleje.
— Sam ochodem przez Saharę.
Ekspedycja
automobilowa, która wyruszyła z Tuggurt 18 grudnia r. z.
po przebyciu całej Sahary, dotarła 4 b. m. do brzegów
Nigra, a 7 b. m. o godz. 10 rano przybyła do celu
swej podróży — Timbukte. Ostatni etap z Burem do
Timbuktu ekspedycja dokonała w ciągu 27 godzin
bez zatrzymywania się po drodze.

— W ilki u b ram R zym u
W ciągu z m. pSfi
nowaiy we Włoszech zimna niezwykłe. Dyrektor fW'
retyńskiej stacji meteorologicznej, Alfani, twierdzi, ż?
zimna takie notowano we Włoszech tylko dziesięć raty
w ciągu stulecia. Jako skutek tej niskiej temperatury,
zjawiły się w okolicach Rzymu, podchodząc nawet do
przedmieść miasta, wilki, które niegdyś musiały być
tam liczne, skoro w herbie wiecznego miasta widzimy
wilczycę, a dotychczas jeszcze znajdowane są w ziemi,
na brzegu Tybru, liczne szkielety wilcze. W dzisiej
szych jednak czasach wilki dochowały się tylko w dzk
kich wąwozach i na zboczach Apeninów i dopiero
ostra zima zmusiła te zw:erzęta do opuszczenia gdć
i szukania żywności w pobliżu osad ludzkich. Dzien
niki rzymkie podają liczne opowiadania o starciack
pasterzy i włościan ze wsi, leżących pod Rzymem!
z temi drapieżnikami.

Kurs giełdy warszawskiej.
z dnia 23. stycznia 1923 r:
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Korona czeska Korona austrjacka
- Marka niemiecka gotówka
Marka niemiecka wyplata
1 rubel zloty
1 rubel srebrny
Tendencja utrzymana.
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Mamy do oddania detalicznie dopóki z a p a s sta r c z y
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Centrala Rolniczo - Handlowa

T o w .

88

Kępno.

A kc.

lu

I ołem 1

N ajn o w szy

Czołem 1

w. Gimn. „SGKdŁ" w Kępnie
urządza

! niedzielę, dnia 28 sty c z n ia br.
■ ha sali Hotelu Centralnego w K.pnie

lairawę karnawałową
iączon? z przadslawienisin amatarskiem
pod tytułem

Ciepła wdówka;

r, ,nedja kontuszowa w trzech aktach napisana
'i
wierszem przez J. 1. Kraszewskiego.
;■ OBY: I. Starościna, Marja Montryniowa,
: Panna Marcybella Downar, jej krewna, rezy' ntka, 3. Talwi sz Cześnik, krewny i opiekun
arościnej, 4. Chorąży Gabrjel Hołub, 5. Że,pta, rotmistrz, G. Bodzanta, obywatel, 7.
Strukczaszy Mężyk.
i'«v.ecz dzieje się na wsi w majątku Starościnej.
mk.,
j*!HNY MIEJSC: miejsce rezerwowe 2500 mk..
. I. nrejsce 2000 mk., ii. miejsce 1500 ink., III.
9 r miejsce 1000 mk., wstęp na salę 500 marek.

rzedstawlenie rozpocznie si? punktualnie ogodz B
Po przedstawieniu

a b a w a tan eczn a z urozm aiconiam i.
ilety na przedstawienie nabyć można w Icsięarni pana Józefa jokla. O jaknajliczniejszy
.-•dział Szanownej Publiczności miasta Kępna
• okolicy w przedstawieniu i zabawie uprasza
ZARZĄD.
Rok zafożenia 1917.

W s zyscy, k tó rzy prarjną w ie d zy ,
pren u m eru ją

rzegląd Światowy
i strowany aktualny tygodnik poświęcony
V wiadomościom wszechstronnym.
Do każdego numeru ,,Przeglądu Światowego'*
..•jcza się bezpłatny dodatek „Ilustrowanej EncykloPodręcznej

Redakcja i Administracja
W a rs z a w a , S ienna nr. 2 3
Tenumerata w kraju (wraz /. przesyłką pocztową)
,zua 30,000 mk., półroczna 15 tys. mk., kwartalna
00 mk. Prenumerata (wraz z przesyłką pocztową)
granicę: roczną 50, fr., -- l funt sz ter ling
4 do!.
Iroczna: 25 fr., —
fmrPszterling
2 doi.

w

Niniejszym podajemy do ' łaskawej wiadomości,
iż w dniu dzisiejszym otworzyliśmy w Podzamczu
hurtownię bławatów, którą prowadzić będziemy
—
—
-pod firmą:
—
—
—

1

i
Pierwsza
§
Polska Hurtownia Bławatów
w Podzamczu.

Wielki Rozkład Jazd!
Polskich Kolei Państwowych
oraz kolejek podjazdowych

Hi;
l»Żl)

Rzeczypospolitej Polskiej
z objaśnieniami, spisem stacji, polach
niami z zagranicą

i specjalną map®

C ena 1500 m kp
^iei
' ai

Do nabycia *w

Staraniem naszem będzie doborowymi towarami
i umiarkowanemi cenami Szanowną Publiczność
:—:
pod każdym względem zadowolić
:

&

Drukarni Spółkowej w KępnhJ: e-.

m Tomasz Godzina, Kępa*
1
| Ludwik Maciejewski i S-ka. §
K s ię g a rn ia —

In tro lig a to rn ia

poleca
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Przetarg publiczny.
D nia 31 s ty c zn ia 2 3 r.

o godzinie li-te j

sprzedaje

K om enda P ow . P o licji P ań s tw o w e j w Kępnie
drogą przetargu publicznego najwięcej dającemu

Pokój
umeblowany

poszukuję od zaraz.
Zglosz. prśm, do eksp.
N. P. L. ped nr. 82.

O strzeżenie.
W nocy z 18 na 19 bm. skradziono dwie
paryszorów wyjazdowych z niosiężnem
okuciem. Ostrzegamy przed kupnem ta
kowych. Z a wykrycie złodzieja wyzna
czamy nagrodę.

Zarząd dóbr Nosale.

S a n ie

powóz
w dobrym
sprzedaż.

stanie

n;

N ow ak Kępno,
87

mistrz kowalski
ul Baranowska.
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Świeżo otrzymane

tf*

damskie i męskie
od najtartszycb da
najwykwintniejszych
jedwabnych
poleca

Pót kryty

l '^8

P ió ra do pfsania wyrobu krajowe* C ,

Parasole

mało używane żart-z na
sprzedaż. Gdzie, wskaże
eksp. N*. P. L. pod nr. 83.
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książki do nabożeństwa, świece ottarzP*j
świece do I komunji św., różańce wsz*b
kiego rodzaju i gatunku, przybory
pisania, śpiewniki narodowe, obr-1^
religijne i narodowe, francuskie ka.ft
1
do gry.

1 k o n i a (klacz 8 lat stara)
Sprzedaż odbędzie się w podwó zu Starostwa
Reflektanci mogą tamże konia oglądać w dniu prze
targu od godziny 10 30.
90
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Wiktor Cebulski,
daw.n. Bracia Lewek.
Bławaty - Konfekcja
Artykuły męskie 80
Bielizna.

KUPNO (Pozn.)
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przewozom*
nabywać możni

w Drukarni SpóK01^
w Kępnie.
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Wykazy osolii^fi0
poleca

Drukarnie 5p
w Kępnie

