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..Nowy Przyjaciel Ludu“ wychodzi trzy razy tygodtłiowo.
Wck8pedv/'l,\ ,^ 0czi’'e z odnoszeniem miesięcznie 610 mk.
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11 . odnoszenia miesięcznie 520 ink. z odnosz.w dom 550 mk,
F w Polsce miesięcznie 950 mk.
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■' P0*1 opaską 2 franki. W innych krajach 100 procent drożej.
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Kępno, na sobotę 27 stycznia 1923 r.

T ylko słowa...
jert '•'S,J320rie pr/ez gen. Sikorskiego exoose nasuwa
ai2l'ani' 20 charakterystycznych refleksji, przyczem
» którym^''“*5' y itst bodai początkowy jego ustęp
[ośei-y
r«mi«r mówi o swej rzekomej .bezpaityj
VyglaJja Wart0 bliżej przyjrzeć się, jak ta beiparfyjnóść
irasacij ’■a Pr2sdewsrysikiem, czy wogóle w obecnych
Na f55* ona mci;1'wa
w
‘°. 05*atnie pytanie musi stanowczo wypaść
'^alepr Preecząca, żyjemy bowiem w okresie nielartyjn^ . r°2nain:ętnienia politycznego, ciągłych walk
ilu pai,,1' które wytwarzają ogromne zasoby niaterictiyjmj^0' wytwarzają potężne tarcia pomiędzy stron
bcczu m Wc|ągają w zawrotny wir wszystkich. Na
os,kj
pozostać chyba jedynie tylko takie jedalnje’ 0re.polityką absolutnie się nie zajmują, spe
tzebani
c'd niei> iac>'ś n P- ludzie nauki, zai *i pracy" księgach, poświęceni całkowicie swej zmud1 tucy”i'p l'sckś wreszcie, chociaż wątpimy bardzo,
1 odlurtl; 2cze istnieją — pustelnicy żyjący C3łkiem
Określam' zda,a od św a!a i od jego spraw. Są to
iedy n..my bardzo rzadkie jednostki, nieomal wyjątki,
i re<fitiVh'as* szeroki ogół społeczeństwa, biorący
iJPŚfezegn bezP°średni udział w wypadkach życia
"i?li: ■ "fgo n.usi z konieczności, nawet wielokrotnie
m b ' podświadomie a ______
>nną
^ lub
iw,
p e rio w a ć ^gtę
śe yz
yi; .te
CO za;
A n -i,f popierać ten, lub'inny odłam polityczny,
Cóż a iaiU! 2a,;n.iczyć swoją partyjność.
Isl
vm:.,°°Piero
mówić o człowieku, który chociaż
SW
olslr
ral be;n
iudnak od początku wojny światowej
k t Kze;P-'średni udział w przejawach naszego życia
2<
2atemeS?> natciąc do t. w. obozu aktywislycznego,
drnjg nn|P|’Pifr ąącego mocarstwa centralne. Fizjo* u ‘a Polity
Sikorsklego jest aż nadto wyraźnie
SS^aną«
' każdy z łatwością, na podstawie jego
kie Sj Cl w okresie doby wojennej może określić,
‘*iiadCj P0Siądy obecnego premiera. To też jego
> 3 br-!\le w txpose, iż jest „bezpartyjny" — nie
K tak , na seii° i było ono powiedziane dlatego,
“ectiy n T ada*° 2 okoliczności, w jakich pracuje
CaW i".-, or,k'. rozrobić, ale były to, podkreślamy
Żt t , '■‘.sltiem tylko słowa i jeszcze raz słowa...
i 6 C2ynv *est, w istocie świadczą aż nadto dowodnie
• '^ó.uim.P ^knrskiego w ciągu miesięcznego jego
.tJiej
°a stanowisku premjera. Uwypuklił to
Pe n w bardzo przejrzysty sposób w swej
ii "Be
arezes Gląbiński, rozbijając żelazne, tyitkjh v“tam* dowodów i niezaprzeczonych faktów,
N k ą Za.j ra«.ione w Wysokiem stopniu wodnistą
" ssa'"l!?ua,tr%
,,arguaitnt “ P Sikorskiego. Jeszcze zanadto
całego społeczeństwa wypadki
.fjUgiej
r“giei « PSaiięci
PSa
i Sl*vLn0iov’'y grudnia, te masowe, a bezkrytyczne
teieenin ,.n,a, dkademików,
•
nad któremi znęcano się,
iYmr'ia<l
nkupacyjnych; te bezprawne rozpo•L,goci(j Zdusza w stosunku do wybitnych literatów
b r«tyy 1 Nowaczyński, samowola których została
ilu’ któfesP°sób uwydatniona przez orzeczenie sąŁ j'J’ że ; dwukrotnie z całą stanowczością stwierr aażirw w
J Wyku!'
u
'vięzi'
za który p. Nowaczyński osadzony
la tn,aia„.
o ^ cyihltniuU nie zawierał żadnych momentów, upo,,&"ść , do. t«go rodzaju niesłychanego zamachu
i^q. Vpojp, P ^ i s ł ą prawego obywatela Najjaśniejszej
ljr^ ’°ju'i
C;;
wreszcie celowe'prześladowania
i!i2ku Hallerczyków i innych organizacji
COS?*1
dój^z"'W”0 !em wszystkiem społeczeństwo aż
hd^Jgląd Pamięta i jakże wobec powyższych tak
ie Y Przejj... e?Partyjność“ p. Sikorskiego?.... Preiti«ty"°!no |i;!!awiai;iuemu swój program przed Sejmem
iw Uc2y n i t ° , izby ty Iko czczemi słowami, a nie
d,. ,
0 gen. Sikorski, wobec czego, któż może
zaufanie?

Z S ejm u .

£n. 'Ir
o..ydniQ^
‘ko I?,Jcorskie«-o r.ozprawy nad mową programową
ie Y^mjer ,
208taly zakończone. Gen. Sikorski
^'adczy . U2^ma( v°tum ufności w formie, która
nadmiernem zaufaniu doń stronnictw,

które się wypowiedziały za jego pozostaniem u steru
rządu. Votutn to brzmiało: „Sejm przyjmuje do 'wia
domości przemówienie pana p ezesa Rady ministrów".
Jeśli się zważy, że wniosek, klórun onegdaj zak. ńezył
swą -mowę prezes Witos posiada! dodatek, a miano
wicie do wiadomości zatwierdzającej, to wniosek,
uchwalony wczoraj, nalepy traktować jako dowód osła
bienia sentymentu życzliwego, jaki początkowo pano
wał w centrum i na lewicy Sejmu wobec gen. Sikor
skiego.
Debaty były przeważnie popisami mniejszości na
rodowych. Przeplatały je przemówienia pp. Korfan
tego, Wachowiaka, Okonia i Łańcuckiego,
P. Spickerman rozpoczął litanię tych skarg na
ucisk polski. Ubolewał on oczywiście nad szowini
zmem polskim, skarżył się na wymiar sprawiedliwości,
na rugowanie Niemców, na duchowieństwo polskie,
nadużywające rzekomo ambon do propagandy nacjo
nalistycznej. Nadstawiając zaś łapę wzorem przysło
wiowej żaby, wyraził on oburzenie z powodu zamor
dowania śp. prezydenta Narutowicza. W końcu wzy
wał do zmiany systemu polityki zagranicznej Polski
a mianowicie do zbliżenia z Niemcami i Rosją.
P. Korfanty, przemawiając imieniem klubu Ch. D.
mówił z wielkim temperamentem, lecz umiarkowanie
pod względem politycznym. O gen. Sikorskim wyra
żał sięiv z,ŁquŁ
wielka
krytvi;znie
o jpp-p
l-pip.
giicu
c.- senmatia
Dj IUZU Ifania'
lljld zaś
jCgU
l/TWuAUŁJa
do klubu Piasta, któremu zwrócił uwagę na sołidarność mniejszości narodowych w dziedzinie politycznej,
mimo dzielących je różnic socjalnych, co przyjęto
oklaskami nawet na ławach centrowych. Szczególnie
dobrze rozprawi! się p. Korfanty z uroszczeniami N emców i żydów. Mowę jego przerywano często, ale
siurhano jej z uwagą. Reasumując swoje wywody
p. Korfanty oświadczył, że choć jo. premjer jest czło
wiekiem niezmiernie sympatycznym, klub Ch D. nie
nuże przyjąć odpowiedzialności za jego rządy.
P. Taraszkiewicz przemawiał w tonie najzupełniej
nieprzyzwoitym
Nie ograniczył się on na skargach
op.rtych w większości cytowanych wypadków na fał;ziw;.niu r eczzwistości, na fałszowaniu cudzych słów,
rn. i. p. Daszyńskiego, za co natychmiast został skar
cony, ale wdał się w spory międzypartyjne polskie,
pouczając stronnictwa narodowe o ich obowiązkach
palij- tycznych. Lewica zachęcała wyraźnie mówcę
oklaskami do tego rodzaju cynicznych uwag. Oświadcz.ył on w końcu poparcie swego klubu dla rządu
'ynM
Qłl/At-f»bIA/łA •uzależniając je od poparcia lewicy.
en. Sikorskiego,
Pan Wachowiak nie dodaf nic nowego w swej
mowie do uwag p. Barlickiego a w tonie wyzywa
jącym nawet z n tn rywalizował. — Szczególnie gorąco
napad! na prasę narodową w b. dzielnicy pruskiej,
przedewszystkiem zaś na „Dziennik Pozn." Poparcia
rządowi gen. Sikorskiego nie odmówił, a!e wyraził się,
że kiedy kontur rządu paBamentarnego zarysuje się
poważnie, to trzeba go będzie zastąpić,
Najsympatyczniej była przyjęła w Izbie, szcze
gólnie w centrum i na prawicy, mowa ks likowa,
przedstawiciela ,ch!iberobów‘' ukraińskich z Małopolski
Wschodniej.
Była ona przesiąknięta zrozumieniem
wartości -państwa polskiego dia ludności ukraińskiej
i owiana głęboką miłością własnego narodu Do hołdu,
jaki mówca złożyi cieniom śp. Twerdochliba i szeregu
innych, którzy zostali zamordowani za propagowanie
idei pokojowego współżycia z narodem polskim w ra
mach p*listwa polskiego, licząc się z rzeczywistości.",
przyłączyła się cała I.:ba. z wyjątkiem kilku Wyzwo
leńców z p. Rudzińska;! na czele i mniejszości naro
dowych. Tej części przemówienia wysłuchano stojąc,
stali również członków e rządu.
Demonstracyjne mimo pozornie programowego
charakteru przemówienie wygłosił Ukrainiec z Wołynia,
przed kilku jeszcze 1. ty Rosjanin, p Podhorski. Po
woływaniem się ustawicznie na to, że mówi także
imieniem ludności Podlasia i Chełmszczyzny, wzniecił
on burzę protestów na ławach narodowych, szczególnie
zaś klubu Piasta. Stosunek swój do rządu gen. Si
korskiego określił jako stosunek rezerwy.
P. Okoń mówir naturalnie o konieczności zniszczenia
folwarków i o p. Piłsudskim, jako największym z Po
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Cena ogłoszeń:
Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednołamowy
.
100
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
.
. S0 „ '
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
.
.
. 300
L
Przed tekstem na 1 stronie
.
.
.
.
400 ,,,
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
,j:
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: N o w y Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
Druk i nakład: Drukarni Spółko wej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.
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Rok X.

laków. Był to jedyny mówca, który wyraził gen S . ą ;
korskiemu zupełne zaufanie i który obiecał mu svu •• f
poparcie bez zastrzeżeń, czerń obudził powszechri
wesołość.
‘
1
Wreszcie przemówił przedstawiciel klubu złożc’s i
i ego z jednego posła, t. j siebie, mianowicie p. Pry łąck,'* t
ludowiec żydowski, dziki, który mimo złego st-.tsunkb |
z klubem żydowskim bronił gorąco interesów ogólno, , |
żydowskich.
: 'i j |
Po krótkic-j deklaracji p. Łańcuckiego, odmawia, |
jącegu swego poparcia gen. Sikorskiemu, zabrał glo - |
premjer Sikorski i wygłosił zapowiedzianą odpowied. .t j
na zarzuty postawione mu przez mówców mniejszość J 1
narodowych Uzupełnił on równocześnie swe exposeiJi i
zapowiedz ą pewnych reform. Przemówienie jeg(,; j
przyjęła życzliwie większość Sejmu, nawet kluby pra-';
\wicowe,
t r i r iz UłMtnfiftom
r>»•z -./4 -U
wyjątkiem •-ntiioic
mniejszości «narodowych,
y
Nastąpi! moment głosowania nad wotum ufnoścr ’
Marsz Rataj zarządził je w formie najprostsze*, t. j. prze:
powstanie tych, którzy exoosee przyjmują do wjado- ‘
mości. Wstali wówczas: klub Piasta, Wyzwolenie
N. P. R, P. P. S., Niemcy, Białorusini, Ukraińcyf
i większość żydów. Kilka z tych ostatnich dla pozornej opozycji siedziało lub też udawało, że nie zdo
łali wstać. Siedziały natomiast kluby bloku narodowego.
Rząd gen. Sikorskiego otrzymał w ten sposób:
dostateczne poparcie w Sejmie i przestał

Gdzie jesteśmy,
w Rosji, w Niemczech czy w Polsce?
W ostatnim swem przemówieniu poseł Gląbiński
podał w Sejmie pomiędzy innemi bardzo ■-ha^aktery- ,
styczny tajny dokument ze względu na jego treść.
która mówi o ścisłem pilnowaniu organizacji narodo
wych, jak Sokoła, Towarzystwa .Rozwój" itp.
Oto' treść tego histerycznego dokumentu:
„Sciiie poufnie
Poleca się zarządzić jsknajściślajszą inwigilację organizacji, stowarzyszeń politycznych
społecznych, zawodowych, jak wreszcie handlowych,
przejawiających tendencje faszystowskie (wrzawa), ze ’
szczególnem zwróceniem uwagi na wskazywane jako
takie przez organizacje lewicowe.
C1
Towarzystwo „Rozwój", „Sokół
organizacje po- 1
wstariców górnośląskich (Polska Organizacja Obrony
Kraju) i organizacja Wolnego Strzelca (Związek b. j
Hallerczyków) itp. poddać ścisłej poufnej obserw acji,'
i ustalając:'
a) Nazwiska założycieli i ich .przekonania partyjne, 1
b) Nazwiska członków Zarządu i ich przekonania ;
partyjne,
’ c) Nazwiska instruktorów ( ich przekonania
partyjne,
d) Nazwiska wybitnych działaczy i ich przekona
nia partyjne,
c) Star. liczebny organizacji,
f) ilość broni posiadanej (ostrej, śiepej) i miejsce
przechowania,
g) Stan finansowy organizacji i wysokość składek
miesięcznych i inne źródła dochodów.
Pozatem informować,., wyczerpująco o wszelkich
poruszeniach i poczynaniach wspomnianych organizacji,
natychmiast, nadsyłając każdego poniedziałku również
negatywne odpowiedzi.
A teraz najciekawsze (czyta poseł Gląbiński):
Co do rewizji.
Nie można dokonywać rewizji w stów. organizacji
lewicowych bez pozwolenia Ministerstwa Spraw We
wnętrznych.
(Na prawicy brawa i wesołość. Ogólna wrzawa).
Tyle dokument po ! ■Giąbińskiego. Uwagi dalsze
chyba zbyteczne
Na prawdę dUcko doszliśmy w Polsce, jeżeli sta
wia sit pod dozór nasze polskie, szczerze narodowe
organizacje sooieczne.
Tylko tak dalej panowie, a doprowadzicie do
tego, że Was jeszcze bardziej polubimy.

Stabiliza ja kursu waluty, oto pierwszy rezu!
ta t tego monopolu
Jsk już podnieśliśmy, pobudką ucieczki od marki
i kupna obcych walut jest dążność uratowania swych
*1 ,
( szczędności od strat, czyli że ui.twienie nabywania
•&.,
(Dok' riezenie)
dewiz jest pobudzeniem zmysłu oszczędności u oby
watelstwa, który to zmysł tak wielce ucierpiał wiku
ti'
«•
iL
MONOPOL DEWIZOW Y.
tek panujących stosunków walutowych. B yłby to
vizy zagraniczne. — Źródło zniżek marki. — drugi rezultat monopolu sprzedaży dewiż.
i P jaki sposób ze źródła k atastro f stworzyć funGdyby to kupno dewiz zagranicznych przybrało
: nent nap raw y , — Zamiast d arem nego zakazu charakter żywiołowy, natenczas przyczyniłoby się
1 'ne popieranie — Zastrzeżenie. — Stabilizacja, niepoślednio do zmniejszenia inflacji walutowej,
{! P o w ró t do oszczędności. — Doniosłe a dodat a więc dałoby podstawę do dalszego ustalenia
ki
nie skutki monopolu dewizowego
ku rsu markowego To byłby trzeci rezultat m o 
!';l Wielką a równocześnie niekorzysiną rolę w gonopolu dewizowego
^ ‘darce finansowej Państwa odgrywają dewizy zaWraz ze sprzedażą urządziłaby P, K. O. także
t;aiczne. Dewizy te posiadające wartość złota mogą kupno tych dewiz, któreby następnie pozostały w skarbcu
■ iast niego z wielkim pożyikiem być użyte do P. K O. Byłaby ło bardzo pożądana mobilizacja w ka
V hdowania Banku emisyjnego, a dewiz tych posiasach państwowych tych wartości, dotychczas poroz
> ny w kraju taką moc, że moglibyśmy za ich po- rzucanych w rękach prywatnych. Dewizy te mogłyby
'dnictwem n.ejeden Bank Emis. uruchomić oraz być w następstw ie użyte jako pokład dla Banku
i zelkie zobowiązania zagraniczne zaspokoić. Tylko, Emisyjnego, co byłoby czw artym wielkim rezul
i te dewizy są w posiadaniu poszczególnych obywa- tatem tego monopolu
Przypuśćmy, że Bank Emisyjny mając niedosta
c,„ którzy z przezorności slarają się w nich ulokować
■ ’e oszczędności, tby się uchronić od straty związa teczny podkład złota wyda tylko ograniczoną ilość
swych not, które wskutek tego będą poszukiwane po
ne ’ ż zatrzymaniem waluty markowej.
Niestety ta sama okoliczność, to jest nabywanie dobnie jak dewizy zagraniczne, czyli, że przybędzie
Wiz przez publiczność, jest równocześnie stałym nam jeszcze jeden nowy pap:er dewizowy. Nie ulega
;; ;dłem i impulsem ustawicznie jedna po drugiej na- wątpliwości że poszukiwacze dewiz nie ograniczą się
na zagranicznych, tylko zaczną nabywać własne walory
;j bujących zniżek walutowych naszej marki, od któ
5 ' wszyscy uciekają Państwo stara się temu prze- zlotowe, które naturalnie na razie nie będą mogiy być
' •• /działać przez zakazy handlu dewizami, ale napróżno, wypłacane na rckę. Będzie to piąty rezu ltat tego
monopolu
yż handel ten dalej kwitnie, tylko pokryjomu.
r ' A jednak to co jest dzisiaj źródłem k atastro f
Że na tern ucierpią czarni giełdziarze i inne
i ilutowych, w umiejętne ręce ujęte mogłoby się walutow'e pijawki, to będzie szósty rezultat, k tó r y
ć rócić na pożytek i zbawienie Państwa. Pań- c h y b a nikomu prawdziw ie miłującemu sp ra w y
L; wo powinno zmonopolizować handel z waluta
ojczyste, łezki nie wyciśnie
Każdy zdecydowany przeciwnik etatyzmu i wszel■; rh monopolów państwowi ch musi przyznać, że był; i.■I to jedyny ----------1
......... -na
- --------"‘- “ •i*
monopol, —
zasługujący
wprowadzenie
życie. Pierwszym warunkiem powodzenia tego „sui
Ponieważ dotychczas w sprawie Niewiadomskiego
;i 'neris“ monopolu, to nie zakaz nabywania dewiz, ale
I zeciwnie, popieranie tego handlu wszelkiemi nrożli- nie nadeszła żadna skarga apelacyjna, wyrok staje się
iismi sposobami. W interesie Państwa będzie leżało, od 24 stycznia prawomocny.
Wiadomości jakoby adwokat Paschslski miał
1 iy każdy obywatel jak najwęcej tych dewiz w ka«! ch skarbowych nabył. Pocztowa Kasa Oszczędności wnieść w imieniu rodźmy ś. p. Narutowicza prośbę do
, >daje się szczególnie do tych operacyj. — J e d n a - Prezydenta o ułaskawienie El. Niewiadomskiego są
. zwoź trzeba tu zrobić to zastrzeżenie, żeby ua- niezgodne z prawdą. Dla zupełnego uprawomocnienia
yte dewizy nie wydawało się n abyw com na wyroku przed jego wykonaniem zostanie cala sprawa
c ;kę, tylko żeby pozostawały zdeponowane w ka- wraz z dokumentami przedłożona za pośrednictwem
ministra sprawiedliwości Prezydentowi do konfirmacji
: = ich skarbowych.
•-,! Ody wskutek jakiegokolwiek bądź powodu na- i rozważenia, czy skazany zasługuje na laskę. O ile
ąpi zniżka naszej „poczciwej" marki, natenczas pu- Prezydent Rzplitej nie skorzysta z przysługującego mu
('iićznośd rzuci się do kupna dewiz, ale już nie do prawa łaski, w którem zaznaczyłby równocześnie na
, i ł anków i czarnych gicldziarzy, ale do P. K. O. — wiele lat więzienia skazuje zabójcę, wówczas wyrok
R.if» nrau/munfny i włnri?* nryusfanifl dn if»nrn
wykot
; odnosić ich ceny, ja k to zw ykły czynić banki
Co do samego Niewiadomskiego, to w dalszym
czarni giełdziarze, bo to nie będzie w interesie ciągu zachowuje on w więzieniu niczem niezamącóny
'i 'aństwa, któ re P. K. O. w ty m w y p ad k u zastę- spokój. Ukończył już studjować wyrok, wraz z proi uje. Zniżka marki zagranicą pozostanie bez naj- tokułem całti sprawy, nie znalazłszy żadnych błędów.
mniejszego wpływu na kurs marki wewnątrz kraju.
Powykończał również szereg prac poprzednio rozpoA ntoni Lost er,

N a p ra w a s k a rb u .

Sprawa Niewiadomskiego.

I . I. K raszew ski.
Ot

Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)

— Zbytki tu u was widzę we wszystkiem — doda!
’łaza — prawda, żem zdawna w tym kraju nie bywał,
r na kresach życie inne, obozowe, żołnierskie; ale mi
! ię zda, że przed dwudziestu laty i tu inaczej wy• ;lądało.
— Być może — odparł Wijurski — nam to nie
)ije tak w oczy, bo się odmieniło powoli, a wyście
n a g le ujrzeli, snadniej różnicę widzicie. Za każdego
: mailowania u jnas odmiennie dwór pański, a za tym
inne dwory się układają.
ii
Za Stefana Węgra było wszystko zwęgierska a ry1 tersko, przepychu nie znał, ale ład zaprowadzał; żołtierz był pierwszy.,. Za nieboszczyka Zygmunta, który
: wcale na wojownika się nie sposobił i więcej z różań;ent niż z szablą chodził, dwór się ubierał, mówił
i szwargotał zniemiecka. Okazałości przybyło, nie
wiem czy siły... Za teraźniejszego pana zcudzoziemska
:eż dwór i panowie się noszą.
Wielu nawet się poprzebierało, że ich za polaków
poznać trudno. Capelia wiochy, malarze fiamscy, pod
czas i francuza spotkasz, a niemcy też nie rzadcy
i wszystko się świecić musi a kapać od złota. Nabo
żeństwa teraz, zwłaszcza jpo śmierci królowej, mniej,
a no zabawy huczne i stoły suto zastawne, a piwnice
pełne... Wesoło u nas bardzo.
Płaza słuchał z uwagą wielką.
— Dobrze by to było — zamruczał jakby mimowoli — gdyby na granicy od tatarów kożuchami i pie
niędzmi pokoju nie trzeba okupywać.
I chwilę jechali milczący.
Nazajutrz pod wieczór, w ślad jadąc za taborem
marszałka Kazanowskiego, który z łowów powracał,
zbliżyli się dwaj podróżni ku Warszawie.
W ciągu podróży nie ustawała prawie rozmowa,
ale dziwna rzecz, Wijurski, który się spodziewał coś
dobyć z towarzysza, obrachowawszy sumienie czuł,
iż ten Płaza więcej z niego wyciągnął daleko, niż się
sam wygadał. Tyle o nim teraz wiedział Wijurski, co
wyjeżdżając od Skroby, ale poitrzeżeń uczynił wiele
: i był pewien, że ów Plaża nie ula oddychania mazo
wieckiem powietrzem do Warszawy sunie.

Sama jego ciekawość pewnych stosunków wyżej
sięgających poza sferę, w której się obracał, podejrzaną
była p. Szczepanowi. Zaspokajał on ją, bo tajemnic
nie było w tern co mówił, ale nabywał przekonanie,
że ten powracający od kresów szlachcic miał zanadrą
coś więcej niż wacck pełny.
Nie popisywał się on z tern, że grosza miał
pod dostatkiem, lecz mimowoli się z tem wydawał.
W pierwszem miasteczku, gdzie miodu i wina dostać
było można, zaprosił Wijurskiego i sprawił mu ban
kiet prawdziwy. Szczukę kazał jzgotować po żydow
sku, pieczeń upiec, a napoju postawił jak nie na dwu,
ale i na dziesięciu. Prawda, że sam pił, pił i nie mógł
ani ugasić pragnienia, ani mu szło do głowy i w mózgu
mąciło. Potniał tylko, czerwieniał, oczy mu coraz
ogniściej się paliły, glos trochę podnosił, lecz ni słów
kiem się nie zdradził, ni gó ło męczyło.
Gdy mu się Wijurski od trunku wymawiał dziwu
jąc, ie on tak wiele go znosi, rzekł Płaza.
— Trzeba na kresy jechać, aby się ipić nauczyć
i to na gorzałce, bo łam, krom kwasu i jaj, mało co
znaleźć. Życie się prowadzi takie, że czasem w gębę
niema co wziąć i kropli wody nawet nie dostał. Do
rwie się potem człek do strawy ifnapoju, musi za głód
i pragnienie sobie odpłacić,,, i ot" tak,..
Ręką zamachnął.
— A waszmość — zapytał Wijurskiego nagle —
kędy myślicie zajechać w mieście?
— Ja? — odparł podkoniuszy — jasna rzecz do
dworu księżęcego. Teraz ;w Warszawie mało który
z panów nie ma albo dworu choć z drzewa, lub i mu
rowanego pałacu. Przy każdym stajnie, kuchnie i dla
czeladzi a dworu pomieszczenie.
— No, aleć przecież i gospody się znajdą dla
tych, co jak ja, nie mają ani pana, do kłóregoby za
jechali, ani własnej budy.
Wijurski się trochę namyśla! zodpowiedzią.
— Juścić — odparł po przestanku — dach i go
spodę i wygodę znajdziecie łatwo, szczególniej przy
Długiej ulicy, gdzie austeryj i gospód różnych siła jest,
ale musicie się wprzódy z mieszkiem obrachować, aby
starczył, bo gospodarze drą niemiłosiernie i za to co
dają i czego niedostarczają.
Gdybyście posłem byli cudzoziemskim — dodał
śmiejąc się p. Szczepan — to jak w dyni moglibyście
do tego gmachu który Giełdą nazywają.
Płaza się zmięszał widocznie oczy spuścił.
Piękny ze mnie poseł! — zamruczał mocno poru

czętych z dziedziny sztuki i jej historji, które to pa
niebawem wyjdą drukiem. Prowadząc normalny tj l!
więzienny, Niewiadomski oczekuje ostatecznego ierni p
który rozstrzygnie, a zarazem zakończy jego spraw} “

Zniesienie sądów doraźnych
Onegdaj Komisja prawnicza obradowała
wnioskiem Żw. Lud. Nar. w sprawie zniesienia są®
doraźnych w województwach zachodnich: poznariskii
Pomorskiem i Śląskiem.
Przed przystąpieniem do obrad nad tym wnioski
przewodniczący pos. dr. Marek oświadczył, że p# L
zumiswał się z Rządem co do zniesienia sądów • ;e
raźnych w calem państwie i otrzyma! od Rządu*-’
wiadomlenie, że Rada Ministrów na posiedzi®
dnia 22. b. m, postanowiła sądy doraźne w
państwie uchylić, pozostawiając je jedynie w
okręgach, objętych plagą bandytyzmu.

Po zajęciu zagłębia Ruhry

Francuzi tłum ią energicznie opór N emc0«
W Kolonji aresztowano prezydenta kraje*1 jjj
urzędu skarbowego Aresztowali go wojskowi angi®|
Z powodu oporu zarządzą Francuzi środki, które®1 ^
doprowadzić przemysł w całych Niemczech
Jieff
bankructwa. Zakazany będzie wywóz węgla do Ni'
Wkrótce zajęty będzie Monastyr,
Anglicy pom agają Francji,
ni
Właściciele kopalń węgli w Anglji odfl*
Niemcom sprzedaży węgli. Tym sposobem Nil
pozostaną bez węgla.
K łamstw a niemieckie o strajku.
Według podanych wiadomości przez k o r ®
dentów zagranicznych, wprowadzonych w błąd
agentów niemieckich w Zagłębiu Ruhry, ma strajk? 11
75 tys. robotników. Wiadomości te są niepraw^ 1
Stwierdzić należy, że wszyscy robotnicy powróci? *
pracy. Strajkujący robotnicy metalowi w zaklCT?
Thissena i urzędnicy w kopalni Victoria, należąc*
Stinnesa, powrócili do swoich zajęć.
.-a ^
Po stwierdzeniu liaska akcji niemieckiej, zrn1
jącej do wywołania str.ajku generalnego w V Ą 1
Ruhry, pisze francuski „L‘Humanitc‘: Rcbctnicl
mieccy nie chcą identyfikować swych uczuć z *V.
lacją swych panów, którzy przygotowują zagładę Ni® f.
B ojkot F rancuzów i Belgów w Monacbj®11tą
Rząd bawarski już przed kilku dniami zak0*j ie
kował Rządowi Rzeszy, iż nie może ręczyć za h® <)
czeństwo posła francuskiego w Monachjum pł?7ari R;.ftS7.v nntui*i+r»mil1
to poseł francuski pozostaje nadal w Monad
Dyrekcja hotelu „Pod Czterema Parami
w .których pomieszczone są misje międzysojui
wezwała Francuzów i Belgów, aby dziś do gadz- *Jty
prowadzili się z hotelu. Służba hotelowa odi? ij;
wszelkich czynności w ubikacjach zajętych przez* ^

t
szając ramionami i koniowi dawszy niepotrzebni' W
(
hajem po bokach.
— No, kiedy się do Giełdy za darmo wpr°s [z
możecie, to do wyboru macie oprócz tego 8® '
różnych dostatkiem, od najpośledniejszych do V*/(
radniejszej, która jest Giżowska.
W tej czego dusza zapragnie dostaniecie, #
piwa garuolskiego i wareckiego, nietyiko siana'
miodu i wina, ale i łaźnia osobna i fontanna
i ogródeczek zasadzony ziółkami
^ £
— Ach — przerwał Płaza — chyba żartuj1
bie ze mnie, bom ja chudy pachoł, a tam dla P
gospoda z wymysłami,
— Sąć i pośledniejsze i tańsze — dodał V?
— Po Giźowsldcj idzie Kalina, ale ten drżę.
goszowska gospoda mierna, u Gąsiorka się m1!
ci, co łanio mieć chcą a wygodnie. Karmi
tylko tem w izbic spólnej spać będziecie mus*1 tri
osobnych niema, o które też i u innych trudni ’o
najmniej we dwu, we trzech, albo i czterech ze&(
trzeba, aby sobie alkierzyk dostać.
j ,
Ja też tam niedaleko będę, bo mój książę t lit
rzy ma tam właśnie dwór, którego jedne v.'N h
Długą ulicę wychodzą, Zobaczycie go łacno, ^
to z drzewa, ale po pańsku wystawione, oSj
a izba stołowa choć na stu ludzi. Niedarmo o 1
wille powiadają: Rad—żywił. U nich gościn11'
krwi i rodzie.
Sr;
Jakże go zowiecie tego co mi go zaleca® (:
spyta! Płaza,
=ai
— Kalina się zowie. Łatwo go znaleźć, bo i v *ał
wywieszona i znak jest i około gospody zawsa® K;
szczególniej przekupniów natrętnych, stoi dużo, ^
— Ale to tam ladajaka gawiedź musi z*|
a... — rzekł Płaza i urwał zadumany,
— Cóż chcecie, panowie do gospód nie
odparł Wijurski — oni albo własne dwory *
mają, lub do przyjaciół jadą. Wstydziłby si? *■«
każdy do gospody, jakby już ni brata ni s
miał. Ale u Kaliny szlachta mazowiecka, ba i
stron, dworscy tych panów, co tu dworów nie
no... i wszelki człek obcy.. Gwar, co prawd*
i noc, za to się człek nie znudzi i przysłuc* 5,
czemu.
* — Jabym najlepiej wolał — wtrącił P ^ O ;
mieszczanina sobie znaleźć, coby mi izbę, n‘:
komórkę bodaj wynajął i dla konia w staju1
(Ciąg dalszy nastąpi)

pra »w i Belgów. Dziś po paluduiu odbyły się obrady
ti iścicie!! hoteli monachijskich, którzy postanowili
mil łączyć się do stanowiska właścicieli hotelu ,Pod
w$ terema Porami Koku" wobec Francuzów. Mimo od—• innych doniesień prasy Komisje Międzysojusznicze
1wyjechały z Mrmachjum. Jest wątpliwe, czy Fran’C
Belgowie uzyskają jakiekolwiek pomieszczenie
.'"Machjum.

Z parąfji Rychtalskiej.
8l[iił K°ściól nasz miał w niedzielę 21. stycznia niedużo gości. Zjechali się bowiem na obchód
J r-" icy objęcia władzy nad Rychtalem przez Polskę
IU^®°stawiciele różnych towarzystw wojaclcich i__sokolpowiatu kępińskiego, iI dalszych
«.! CUil/.yV-ll stron.
StlU II. W
V* U
uroH /J™ buocbocizie wkroczono do świątyni, gdzie pewien
edl ■°"ny z Kalisza rozpoczął sumę. VPo Ewangelji
Ws Jdjejscowy dus7pisterz na kazalnicę, i przywiSDn ’k licznych gości, uraczył ich słowem Bożem
iilem h Uczty’ z trzec!l dai’ zfozonei Pierwszem
i 'n^j
pierwsze słowa z lekcji przypadającej na
y, z “nel«, a mianowicie: ,Nie bądźcie zarozumiali*,
nale Z?C 8ię nad nimi. czcigodny kapłan powiedział,
i... Rz" we wszystkich sprawach radzić się z Bogiem
z zastępcami Jego. Boć P, Bóg jest jak
' Ł a' !aSne* co daleko ' szeroko św.atło swe rozaZ het za granice tego świat2; natomiast człoWj s."'ym rozumkiem jest jeno jak laierka, zaf ledvfl\ u lizszą bliskość siabo oświetlająca. Trzeba
ipj„z Wiary świętej trzymać, której naucza Ojciec
j ń j , w całym Kościele a kapłan w paraiji swojej.
.
jaki zarozumialec,
'T,f iępcóZ
U-hwa'ec, iaki
zarozumialec, co
co mądrttje na
»adW BozVch. albo i na samego P. Boga. TakoI. 2aśl0,Van'f: wiedzie do zguby doczesnej i wieczhwale P°*tQrne słuchanie spełnia Boskie rachuby
j« p}a n g°tuje na tym i tamtym świecie. Zakończył
<1 brze , Wywody napomnieniem: „Słuchaj starszych,
Z itt dani a’ icl! wskazówki się przydadzą!* — DruŚ Odni m. by‘y 'wstępne słowa lekcji: „Ziem za złe
■iii fze fnCaic*e^' Powiedział kaznodzieja, jak w Jaiai ymą . ne Śląsko) przed trzynastu laty własnymi
■J roiabP';*r‘al na bezsercowc obchodzenie się tam
1 jskow-1/. ~~ Poznaniakami, którzy w swern mieście
flle w|| __°s.c swoją odsługiwać musieli. Aleć — tak
nięnjr )est przecież Polan przysłowiem: „On cię
cV nien,,-ty.g° za t° Chlebem; przeto nie odpłacajW1 wieic- acie'0wi równem za równe. Wszak i Daief ^ ?-h fflU niePrzyjacielowi swemu, Saulowi, tylko
it °War7VD^
kaza* ' kuhek do picia, gdy się raz
u :ą prJ^ 7em swoim cichaczem do obozu Saulowego |
i lczyścip0i8a)’ na;t<oniiŁst targnąć się na życie jego
n drugie rizakazał- Szlachetnością nazwał kaznodzieja
i
? anie> którem zasilać się mają i Polanie. —
J PorówT?iem b>ly s}swa
”Ni® mśc‘łcie się!"
m eia. i i» • kazn°ózieja pogaństwo z chrześcijańt '*śśtwa rf'Łtlz,a^ ze lak zemstliwość jest cechą
6 "li^ośń' barbarzyństwa i wogóle dzikości, tak dory zs d lest oznaką prawdziwego chrześcijanina,
f
calk-20rem Mistrza swego winy daruje i rzecz
!l®e>iakochm !Ia.sprawiedliwe sądy Boże zdaje. PoP°winncieŚdianie>takowA bohatcrskością odznaczać
jest UUliaitlPMJSI.
bohaterskość w
ciłem
znacze_ iępf.
- - to jvt)l
YV W
3JSIII ‘•“uv“v
iiiif
tego ,'•- bo
JWodjj ,wa, które przecież od słowa „Bóg“ się
dlwitic-o Je<dyn*e ta bohaterskość jest ową kulturą,
3jj)ie ta y„ Podbija, jak Chrystus, Pan i Bóg, podbił
PŁ1..11? t^woją bohaterskością cały świat myślący. —
m zunl b-ntnriATiefn
"esoiv U
“O
J tei
tej hnhijforcb-/^^.'?
bohaterskości nazwał
kaznodziefa
„podbipięta**, wprawdzie nie KasproPod koniec kazania doniT feknni' ”aPomnienie, by przy ćwiczeniu muszkutj, Kastyk(l nie zaniedbali ćwiczenia duszy ascejh z |en' s'S za pomocą łaski Boskiej przerabiali na
!W“'ti0jpSzykti.
cnotliwszych
członków Kraju
i -wun O • coraz
---vi.VH.Traz.jvii
uwuuiwn
fot zu'
bowiem muszkuły, choćby najsilfill.”S>gasa^ lenia nie Przyniosą, jak to psalmista opieP s W Sjiln multitudine virtutis znae non salvabitur
i«f’u ocjpr e sw°iej nie znajdzie zbawienia. — Po ka;i°łtar^
celebrans sumę do końca, poczem się
°ii|
°bcć|Cił ku ludziom, by wyrazić żal swój
'H terńŁ
tem %. ot^rócił
swói
:a obecna, mimo że ją P. Bóg w mie jtrdjjJ, q p°'ska
t
’'* o i9|, r wojem niejako
cudem do nowego życia
ui
tfnyci, e nia ludzi
z charakterem, nie ma ludzi poI 6o(j‘ ?Czci%ych,
ci sumiennych.
la te podczas sumy grali z chóru,
C le i
wVPada,
lh
a<lnie i t r„r^
iO Kg«żSraanie Ł z iak najlepszymi chęciami, na trąr °\h, mjai:ze- Ale ponieważ ludzkich głosów wcale
°ścieieT*-‘0 się wrażenie, jakoby sami głuchoniemi
, *aścivvieSl-^ .znajdowali. Dopiero na samym końcu,
1 JCa się *?z P° nabożeństwie zabrzmiała wydoby’«anyciin,e Jeno z trąb blaszanych, ale i z serc
.Worj.,, ’ P‘eśń „Boże, coś Po'skę.*‘
i , ,°ści. ^ndencję, chociaż nieco długa, zamieszczamy
t. #am r - , t emy tylko, że Szan. Korespondent nie
kychtau a,eg° przebiegu bądź co bądź historycznej
L
a Ur°czystości. — Red.)

się w poniedziałek 22 stycznia towarzystwo, mające za
cel niesienie pomocy materjalnej i opieki moralnej
uczącej się młodzieży z współudziałem szkoły. Człon
kami zwyczajnymi są rodzice iub opiekunowie dzieci
uczęszczających do gimnazjum, nadzwyczajnymi osoby
interesujące się wychowaniem młodzieży i chcące przy
stąpić do Związku, — Komitet wykonawczy składa się
z 11 osób i dyrektora gimnazjum jako reprezentanta
szkoły. W skład komitetu wykonawczego wchodzą
pp.: Kizierowski (prze w,), Przybyszewski (zast, przew ),
Feige (skarbnik), Piliardy (sekr), Lesiński (zast. sekr.),
Turowski, ks prób. Nowacki, Michalak, Szafarkiewicz,
Stefaniak i Dlugaszewski Roman
— W iadom ości kościelne, Na stanowisko ka
techety przy gimnazjum w Kępnie powołano ks. Roesiera
z Ostrowa, na wikarjat do. Kępna ks. Osowieckiego.
— P rzedłużenie do wykupienia Świadectw Han
dlowych i Przemysłowych kończy się z dniem 31.
stycznia 1923.
— S reb rn e gody m ałżeńskie. We wtorek, dnia
23 stycznia obchodzili państwo Karolakowie jubileusz
25-letniego pożycia małżeńskiego.
— Na cel dobroczynny -urządzą Towarzystwo
Żc-ńskie w Orębaninie w nadchodzącą niedzielę 28 sty
cznia przedstawienie amatorskie połączone 'z zabawą
taneczną. Ze względu na cel szlachetny„jakim powo
dują się organizatorki urządzanej wieczornicy, spodzie
wać się można, iż publiczność tak miejscowa jak i oko
liczna jaknaiiiczniej przybędzie.
— W sobotę, dnia 27. bm, wieczorem o .godz.
7 i pół odbędzie się miesięczne zebranie Towarzystwa
Piłki Nożnej „Polonia" w lokalu posiedzeń p. Nowaka.
Z powodu bardzo ważnych obrad, o liczne i punktualne
przybycie członków uprzejmie prosi
Zarząd.
— W alne Z ebranie Tow. Pań św. Wincentego
a Paulo odbędzie się w niedzielę dnia 28 bm. o godz.
4 po nieszporach w „Czytelni dla kobiet’*. — O liczny
udziai uprasza
Zarząd.

Z Poznania.
— W ielką k radzież popełniono przedostatniej
nocy w magazynie konfekcji damskiej p. Malinowskiego
w Poznaniu przy Starym Rynku. Złodzieje wydusili
szybę w oknie od podwórza i tą drogą wydostali
mnóstwo materjałów i gotowej konfekcji. Straty wy
noszą 100 miljonów marek. Policja energicznie śledzi
za złodziejami.

Z całej Polski.

— K oszta d ru k u banknotów . „Przegląd Wiecz.“
podaje ciekawe zestawienie, ilustrujące koszty wydru
kowania jednego banknotu polskiego, zależnie od wy
sokości sunty, na którą opiewa. Biorąc za podstawę
ceny grudniowe materjału, robocizny i kosztów ogól
nych, wyrób jednego banknotu 1-markowego kosztuje
IGO rnarek, 5 markowego — 190 marek, 10 markowego
— 230 marek, 20 markowego — 265, 100 markowego
— 330 marek, 500 matkowzgo — 420 marek, 1000-markowego — 510 marek, 5000-markowego — 565 marek.
Okazuje się zatem, że dopie o druk banknotów 500-markowych opłaca się, na drukowaniu zaś banknotów
mniejszej wartości skarb państwa ponosi straty.
— O burzające zajście w teatrze.
V/ tych
dniach na przedstawieniu teatru czarodziejskiego p. Bosko,
który zatrzyma! się w Żyrardowie, miało miejsce obu
rzające zajście. Na prośbę p. Bosko by publiczność
zadawala mu pytania, na które on każdemu dawał
od Dowiedź, nauczyciel 6 d o klasowego zakiadu nau
kowego żeńskiego pan M., nazwiskiem Grygo, zapytał
artysty: Jeżeli pan wszystko wie, to może pan pow’e
kiedy „Chjena** zabije drugiego prezydenta. Po tych
słowach na sali, która wypełniona była po brzegi pu
Wicznością, powstała wieika wrzawa i wołanie: wyrzucić
tego łotra z sali! Bolszewik, komunista itp. Zawdzię
czając tylko roztropniejszym jednostkom pedagog nie
znalazł się na ulicy. Nadmienić należy, że jest to je
den z tych pedagogów, którzy zamiast zaszczepiać
jedność i zgodę, wywołują nienawiść wśród ludu. Po
tym niemiłym zajściu pedagog ulotnił się podobno
z Żyrardowa jak kamfora.
— N apad rab u n k o w y pod Czem piniem . W lesie
bieczyńskim napadło trzech młodych opryszków na
jadącego rowerem pewnego handlarza i pod groźbą
zastrzelenia zmusiii go do wydania 600 tysięcy marek.
Żandarmerja zaaresztowała pewnego 18-letniego mło
dzieńca, podejrzanego o współudział w rabunku.
— Ż y J m iljoner niem a pieniędzy dla Polski.
W Osiu na Pomorzu posiada znany żyd i se; : tor
gdański Jewelowski wielkie tartaki. Bogacz ten nie
chciał dotychczas zapłacić podatku, przypadającego
z tartaków, tłumacząc się, że będąc obywatelem Gdań
ska, uiszczać podatków Polsce nie potrzebuje. Dość
długo to uchodziło.
Wreszcie jednak gmina Osie
wzięła się energicznie do dzipła, zmuszając J. do za
płacenia pewnej części podatków, których uzbierało
się na kikansście miljonów. Przypchnięty do muru J.
przysłał swego zastępcę, który rozpoczął z gminą han
del i targi, aby ze względu r.a obecny zastój kilka
26 ^!1<?.arz .rz ym sko-katolicfei.
miljonów utargować, lecz rada gminna na ostatniem
27- en stycznia Polykarp b. m„ Paula wd.
#>ela
posiedzeniu wniosek ów odrzuciła, a Starostwo
28-| 0
”
l an Zlotousty b. w. dr.
WaChA,i
. Starozapustna Julian b. w FlawiaH m w Swieciu postąpiło tak samo, 1 słusznie, bo czyż to
Ód slonca o godz. 7,55
Zachód 4,31
ten pan senator w ciągu kilku ostatnich lat nie dość
7,53
4,33
drzewa poza granicę Polski za niemieckie pieniądze
7,52
4,35
c o \v x .
" 0
i szterlingi angielskie wywoził? A jak miał robotni
kom swoim cokolwiek płacy dołożyć, to trzeba było
f ° azjaln ą* ^£ jf^ndzicielski O pieki nad m łodzieżą dużo targów i częstokroć strajków, aby tego zbogaco*
ępnie.“ Pod tą nazwą zawiązało nego żyda-pracodawcę zmusić do słusznych żądań.

t

*

K R O N IK A .

Żyd Jewelowski, który jest najbogatszym człowiekiet
w wolnem mieście Gdańsku, nie ma pieniędzy dl
Polski, chociaż tyiko z niej ciągnie ogromne zysi ,
bogaci się!
— Zasądzenie b andytó v na k arę śm ierć *
Przed sądem okręgowym w Kielcach stanęli d vaj ban( i
dyci Aleksander Sporynkiewicz i Antoni Gluźniewiciri,
którzy w lutym 1922 dokonali napadu rabunko «egr j ;
na dwór Winnickich w Niegogłowicach pow. Jędrzejów : 1
Po przeprowadzonej rozprawie Sąd wydal wyrok, ska ;
żujący cbu bandytów na karę śmierci.

Gdańskie sprawozdanie rynkowe
firmy Marchlewski & Zawacki, Gdańsk, Miinchengasse 1 Po,i";
morska Hurtownia Kolonjalna, Centrala w Grudziądzu za cza| ii
od 15. do 20. stycznia 1923 r.
Sy t ua c j a : W tygodniu sprawozdawczym obsadziła Francji
dalsze obszary przemysłu niemieckiego. Obłożenie areszten
pociągów węglowych, skierowanych do nieobsadzonych częśc
Niemiec, spowodowało dalszą paniczną ucieczkę od marki nie
mieckiej i którą starano się ulokować w towarach niemieckich:
Na wszystkich giełdach niemieckich daje się .odczuć ogromny
brak dewiz obcych, które dia importu towarów kolonjalnycł|:
są niezbędnie potrzebne, z powodu czego branża ta strasznir J
ucierpiała. Na giełdzie gdańskiej panował popyt na tow af“’
w markach niemieckich. Na giełdzie gdańskiej notowano ni
początku tygodnia za markę polsk. 51.13. za doi. 12481,12; jj
w końcu tygodnia za mar. poi. 78,20, za doi. 20050. Na giełdzie’ ® |!
warszawskiej notowano na początku tygodnia za markę niem
j
2,06, za doi. 22650.-, w końcu tygodnia za mar. niem. 1,35 jl
za doi. 25500.—
'■* Kawa: Na początku tygodnia żądania Brazylji były be? **
zmiany, nawet częściowo cośkolwiek obniżone, w końcu ty- |
godnia natomiast podwyższyła swoje żądania o 2 sh. W Hani-. . ;
burgu popyt na towar oclony z powodu dewaluacji marki niem* i1
Her ba t a : Ceny w obcych dewizach bez zmiany. Popyt oży-:“
wiony. Zapasy Gdańskie są małe.
*
Ryż: Ceny w obcych dewizach się trochę obniżyły. Zapasy
w Gdańsku są mała. Popyt ożywiony.
Kakao: Rynek światowy jest trochę osłabiony. Zapasy^
Gdańskie są poważne. Z powodu wysokiego kursu poczy- 7
niono mało tranzakcji.
Ko r z e n i e : Cena strasznie wzrosła Konsum się zmniejsza...
Śl e d z i e : Nadeszły większe transporta. Popyt ożywiony,\
tendencja mocna.

Targ bydlęcy w Poznaniu.

.y
Dnia 24. stycznia 1923 r.
Płacono za 100 kl. żywej wagi:
250000 -200009 i
Bydło rogate I. kl.
210000 -220000
„
II. kl.
„
„ III. kl.
290000 -300000 :
Cielęta
I. kl.
260000—280000
„
II. kl.
470E.00—430000
Świnie
I. kl.
400000 -450000
„
II. ki.
400000 - 420009
„
III. ki.
260000 - 270000 • I. kl.
Owce
220000 - 240000 i
A- kl.
Prosięta za parę
Przebieg targu: bardzo ożywiony, dobrze utuczone świnie
ponad notowania.

Giełda zbożowa w Poznaniu.

b 0

Urzędowe notowania z dn. 24. stycznia 1923.
i 1
loco Poznań za 109 kg. w laduakach wagonowych dostaw j v
natychmiast, ceny hurtownia:
Żyto nowe 78000— 82C09
P s z e n i c a .....................................................
85000— 90000 ,
Jęczmień brow.
60000 — 64000
O w i e s ....................................................
60000 - 63000 !
Mąka żytnia 70°/0 z workami
120000—126000
Mąka pszen. 65°/o z workami
135000—145000
Ospa żytnia
46000 r
Ospa pszenna
46000
Ziemniaki fabr.
5000— 5500
Groch polny
85000 — 90000 y
Groch Wiklorja
110000—120000 %i
Seradela
120000-140000 C; j
Tatarka
50000- 55000
Siano luźne
13000— 15000
Słoma żytnia luźna 16000— 18000
Uwagi: Sytuacja w dalszym ciągu spokojna. Usposobienie
słabsze.

Kurs giełdy warszawskiej.
z dnia 25. stycznia 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Korona czeska
Korona austrjacka
Marka niemiecka gotówka
Marka niemiecka wyplata
Franki francuskie
1 rubel zloty
1 rubel srebrny
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Tendencja mocna.

28800
133900

785

39
1,40
1,35
1865
16400
9000
1635
5350
1375

Licytacja
na drzewo opałowe
odbędzie się

98

w czwartek, 1 lutego br. o godz. 10
przed południem
u p, Długaszewskiego w Podzamczu.

Stroiciel fortepianów
Kuro wski z Poznania pizybyl.
Spieszne tylko piśmienne zgłoszenia uprasza się
do hotelu F. Jabłońskiego.

5

N apraw y

w niedzielę dnia 28 bm

! motorów elektrycznych
! • dynamo-maszyn •
•
Dnia 18 stycznia 1823 r. zmarł na udar serca w Żydaczowie
(Województwo Stanisławów - Małopolska) nasz najdroższy,
ukochany i nigdy nie zapomniany syn, brat,, szwagier i wuj

42

wykonują

8 K. Gaertig i So. t.*.0 P Poznań
«

Tadeusz Merdas
D nia 3 0 sty c zn ia br. o godz. 10 ra n a

Nabożeństwo żałobne"] i pogrzeb 'odbędą się w Laskach
w sobotę, 27 bm. o godzinie ,/*10.
O tern donoszą ciężko strapieni
w
93

odbędzie się

licytacja drzewa opałowego
z lasu G rębańskiego.
aa

Z a rz ą d m ajętności G rębanin.

C z o łe m !

-

Nadleśnictwo Państwowe Rychtal

,V

Dyrekcja Poznańska

o L e ś n i c t w o Rewirowe Opatów

V d n iu 2 9 s ty c z n ia 1923 r.
sprzeda

i godz. 9 ra n o w P o d zam czu n a sali p. D łu g aszew skiego
’l drodze LICYTACJI najwięcej dającemu za natychmiai ową zapłatą:

i1
A.
c;
Ti
1
i|
,b

1 nip. szczap, dębowych
12mp. „
brzozowych
3 nip. wałków
„
47 mp. gałęzi brzóz. li. kl.
81 mp. szczap, sosnowych
58 mp. wałków
„
1107mp.gałęzi
„
II. kl,
40nip. „
„
III. kl.
Warunki sprzedaży będą ogłoszone w dniu licytacji.

V

•K
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ZARZĄD.

w kanceiarji dworskiej w G rębaninie

Osobnych uwiadoniień nie wysyła się.

L ic y t a c ja

na którą się wszystkich “członków oraz
Szanowną Publiczność zaprasza.

H Początek o godzinie 6-tej.

porucznik i dowódzca koirtp 60 p p Wlkp.

rodzice i rodzeństwo.

odbędzie się w Strzelnicy

C z o łe m !

Tow. Gimn. „SOKÓŁ" w Kępnie
urządza

Z a p o w ied ź.
Niniejszym podaje s ę do ogólnej wiadoitó
1) iż Paweł Kurzawa nieżonaty, zamieszkały
Langendorf dawnjej vve dworze Maltscha"’1
wiat Trzebnica
2) niezamężna Wiktoria Orywoi robotnica,Jl
szkała w Wielkim Taborze powiat Kępno $
we dworze Maltschuwe powiat Trzebnica \
związek małżeński zawrzeć zamierzają.
Ogłoszenie zapowiedzi nastąpić winno w g*1®
Oito-Latigendorf, Wielkim Taborze i Maltscha^

Urzędnik. ,S ta n u Cywilnego

w niedzielę, dnia 28 s ty c z n ia br.
na sali Hotelu Cenbalnegn w K pile

zabawę karnawałową
połączony z przedstawieniem amatorskiem
pod tytułem

w C iep ła wdówka.',Wf

tai

% W niedziele, dnia 28 stycznia b
g

urządza

§ Stowarzyszenie Żeńska
w G ręb an in ie w Pałacu

§

Komedja kontuszowa w trzech aktach napisana
wierszem przez J. 1. Kraszewskiego.
OSOBY: 1. Starościna, Marja Montrymowa,
2. Panna Marcybella Downar, jej krewna, rezydentka, 3. Talwcsz Cześnik, krewny i opiekun
Starościnej, 4. Chorąży Gabrjel Hołub, 5. Źegota, rotmistrz, 6. Bodzanta, obywatel, 7.
Strukczaszy Mężyk.
Rzecz dzieje się na wsi w majątku Starościnej.
CENY MIEJSC: miejsce rezerwowe 2500 mk.,
I. m ejsce 2000 mk., II. miejsce 1500 mk., 111.
miejsce 1000 ink., wstęp na salę 500 marek.

Przedstawienie rozpocznie się punktualnie ogodz 8.

komite |

Po przedstawieniu

z a b a w a ta n e c zn a z urozm aiceniam i.
Bilety na przedstawienie nabyć można w księ
garni pana Józefa Jokla. O jaknajiiczniejszy
udział Szanownej Publiczności miasta Kępna
i okolicy w przedstawieniu i zabawie uprasza
ZARZĄD.

L isty przewozom
można

N adleśniczy P a ń stw o w y .

w D rukarni S ółfcow

.Mamy do oddania z naszej składnicy przy spichrzu Kępińskich Młynów Parowych po
cenach wyjątkowych b r y k ie ty i. to:

brykiety a 3 kg. ctr. po . 6 0 0 0 i
brykiety a 0,900 kg. ctr. po 6 5 0 0
Ponieważ to sprzedaż inwenturowa, podtrzymujemy ceny powyższe do włącznie 5 lutego br.

Dom 'Handlowy J . HĄCIA i §-ka., Kępno.
Telefon 76.

T. z o. p.

.

Telefon 76.

P rz e d się b io rstw o te c h n ic z n e
i e le k tro te c h n ic z n e'

z im o w e jak

li Kaftany, Koszula
p

Tel 305.

O str ó w (Pozn )
Adres telegr. Agregat.’

Dostarcza i wykonuje według cen konkuren
cyjnych :
Kompletne elektrownie i wszelkie urzą
dzenia elektryczne.
Baterje akumula
torów, reperacja tychże i utrzymywanie.
Dynomomaszyny i elektro motory, aparaty,
raaierjafy. - Maszyny znpędowe, turbiny
parowe, motory Diesla i ropne — Lokourobile i kotły, lokomotywy.
Kompletne
urządzenia przemysłowe.

: ForauiarzE dc wyborów sołtysa i Rady gminnej
do nabycia w Drukarni Spałkowej w Kępnf 0 .

I kalesony

fej dopóki zapas star
li czy 50°/o niżej dzi” eiajszych' cen
poleca

I WiKior CKSttsisiti,
mało używane
sprzedaż, (id:*
eksp. N. P. L. f

dawn. Bracia Lewek.
Bławaty - Konfekcja
Potrzebnamęskie
zaraz “ Artykuły
86
Bielizna.
KĘPNO (Pozo.)
RYNEK 19.
92

Zgłosić się u

George, Rynek 21 if.

