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trzeby zajętego obszaru a przedewszystkiem francu
skiego przemysłu. Dopiero wówczas położenie stanie
s!ę dla Niemiec krytyczne. Jeśli Niemcy nie zmienią
swego stanowiska, wówczas węzeł naa Ruhrą zacieśni
się i może przyjść do najgorszej katastrofy dla Niemiec

Udaremnienie odwetu Niemiec.
Pewna wysoka francuska osobistość udzieliła
współpracownikowi „Liberte" następujących bardzo
znamiennych wiadomości o przygotowaniach Niemiec
do wojny odwetowej:
Niemcy przygotowują się otwarcie do wojny od
wetowej. Skoro tylko zajdą możliwe okoliczności,
wówczas w ciągu 6 miesięcy wszystko się zmieni.
Sześć miesięcy wystarczy Niemcom, co zresztą stwier
dzili wszyscy rzeczoznawcy zgodnie, ażeby wystawić
sześciomiljonową atmję i dać konieczną liczbę ofice
rów Reichswehrze i tajnym organizzejom wojskowym.
Sześć miesięcy wystarczy, ażeby z pomocą węgla
z Zagłębia Górnośląskiego i zakupionego w Anglji
przygotować wojnę. Wedle oświadczenia Trockiego
v,ys'a czy także sześć miesęcy dla wystawienia armjt
czerwonej Jest rzeczą oczywistą, iż Sowiety chcą
sprawę Kłajpedy uż;ć na pozór do zaatakowania Pol
ski. Bardzo ważną rzeczą, jest, . czy Polska, będzie
w'możności w.razie niespodziewanego .ataku obronić
Zagłębie Górnośląskie. Wobec tego wszystkiego jest
rzeczą jasną, że, jeśliby Francja miała to nieszczęście
zaniechania obecnej swtjej polityki wobec Niemiec,
wówczas spadłaby na nią katastrofa jakiej dotychczas
jeszcze nie przeżywała.

Wyrok przeciwko opornym przemysłowcom.
Dnia 24 stycznia odbyła się w Moguncji rozpraw
przeciwko’ wielkim przemysłowcom, którzy nie usłu
chali nakazu rekwizycyjnego.
Na sali byli obecni
przedstawiciele prasy niemieckiej i zagranicznej. Są
dowi przewodniczył podpułkownik, oskarżał prokurator
wojrkowy Badin, bronili adwokat niemiecki dr. Grimm
z Essen i dwaj francuscy adwokaci. Po rozprawie
wydał ssd o god . 6 ej wyrok, w którym zaprzeczył
jednogłośnie pytaniu co do uchylenia się od dostawy
«ęgia, potwierdził zaś jednogłośnie pytanie niedopeł
nienia nakazu rekwizycyj. eg > Wyrokiem Sadu zostali
3kazani na kary pieniężne: Thyssen na 5 ICO [ranków,
.Tengelman 6 200 franków, Spindler 27.752, Kesten 15.632,
Wiislenhofer 8 140, Olde 224062 Wysokość grzywny
została zastosowana do wartości zażądanych a niedostarczonych ilości węgla —
W czasie rozprawy usiłował nieliczny zresztą tłurn
manifestować. Żandarmerja fr. ncuska przedsięwzięła
kilka aresztowań

Moskwa wspiera Berlin.
Bolszewicka prasa ogłasza artykuły o Polsce, które
m»ją być opinją oficjalnych sfer rosyjskich. Wspo
mitlając o działalności Francji w Zagłębiu Ruhry, wy
raża „Prawd,.'’ przekonanie, że Polska będzie esłą siłą
wspomagać swą sojuszniczkę. Sowjety są w wy
padkach w Polsce zainteresowane. Pohks ma oddawna
ap-tyt na niedostatecznie bronione zachodnie pro
wincje Niemiec. Republika szlachecka, jaką zdaniem
„Prawdy' jest Poiska, dąży do zupełnego zniszczenia
Niemiec. Atak Polski wywołałby niecbliciałne na
stępstwa. Lecz narazie berżuazja poiska pragn'6 po
koju, aby zebrać siły do waiki %wrogiem wewnętrznym,
W przeciwnym razie, gdyby Polska poszła za przykiojera Francji i wysłała wojska do Niemiec, wówczas
nad Europą rozpętałaby się zawierucha wojenna, jakiej
dotychczas nie było.

Rok X.

List z Górnego Śląska.
R uch zarobkow y. — W zrastające niezadowolenie.
— F u n t m ięsa o 600 mkn. droższy niż. w W a r
szawie. — Już od 1 m arca w prow adzenie w ałuty
polskiej. — W y staw a przem ysłow a i zjazd kupców
w K atow icach. — Z drojow iska na Śląsku polskim.
(O J naszego koiespondenta śląskiego.)
Katowici, 23 stycznia
Na licznych kopalniach górncśląsKich odbyły s:ę
niedawno zebrania załóg robotniczych, na których
uchwalono szereg rezolucji, żądają :yeb dalszej znacznej
poprawy zarc bków, wzgl. dostosowania płac do obec
nych stosunków drożyźnianych.
Istotnie bowiem
wzrasta niezadowolenie i rozgoryczenie szerokich mas
ludności, gdyż drożyzna wzrasta z dniem każdym, pod
czas gdy zarebki w wielkim przemyślę nie dotrzymują
kroku z potrzebami życiowrmi ogółu ludności.
Przed kilkunastu dniami odbyła się konferencja
właścicieli hut i kopalń z przedstawicielami robotni
czych związków zawodowych, na której jednakże nie
doszło do porozumienia, wskutek czego sprawę przed
łożono sądowi rozjemczemu do rozstrzygnięcia, Sąd.
rozjemczy tylko częściowo uwzględnił żądania robotni
ków, przyznając im 30 proc. podwyżki. Ponieważ
w przemyśle górnośląskim istnieje umowa, według
której tak robotnicy jak i pracodawcy mają prawo do
tygodniowego wypowiedzenia taryfy, p .stanowiły
związki zawodowe zwołać nowe zebranie na dzisiejszy
wtorek, na którem wypowiedzą ostatnią umowę, aby
od nowa podjąć z pracodawcami rokowania celem
uzyskania dalszej podwyżki
*
Drożyzna w polskiej części G. Śląska p 'wetate
zresztą sztucznie i niczem nie jest usprawieohwioaa,
Tem się też tłomaczy nadzwyczajne rozgoryczenie łrdności. Bowiem zarówno w' innych dzielnicach Polski,
jsk i po drugiej stronie granicy, w niemieckiej części
Sląsks, ceny na te same artykuły są znacznie niższe.
Stwierdzono naprzykład, że funt mięsa w Warszawie
jest o cale 600 n,k niem tańszy niż vy Katowicach.
Na dowód przytaczam dane ceny targowe z 22-g®
grudnia r. z. W tym dniu kosztował funt wołowiny
w Katowicach 1300, a w Warszawie 700 mk. nie**.,
funt cielęciny w Katowicach 1200, a w Warszawie
iylko 600 nrk. niem., funt wieprzowiny w Katowicach
2200, w Warszawie 1600 mkn.
Ceny te obecnie są jeszcze znacznie wyższe.
W tygodniu ubiegłym kosztowała w Katowicach
wołowina 1200 —1500 mkn funt w Gliwicach tylko
500 do 1000, wieprzowina 1500-1800, zaś w Gliwi
cach 1400, słonina 2 tys, a w Gliwicach 1600 mk*.
W ostatnich dniach ceny w dalszym ciągu bardzo
znacznie podskoczyły, tak, że za masło naprzykład,
które w ubiegtym tygodniu kosztowało 3000 mkn. aa
funt, obecnie płacą do 3500 marek niem!
Mam nadzieję — i wszyscy o tem są tutaj prze
konani, że wprowadzenie marki polskiej na Śląsku
jako prawnego środka płatniczego w dużej mierze
wpłynie na p o le p sz a li się stosunków, gdyż jedynie
niepewność i ciągły w ostatnich miesiącach spadek
marki niemieckiej spowodował drożyznę niezadowole
nie i konieczność częstego podwyższania zarobków.
Marka polska miała być wprowadzoną, jak wia
domo z dniem 1 listopada rb , słychać jednakże, że
na skutek euprawda jeszcze nie definitywnej umowy
między wielkim przemysłem śląskim a rządem polskim
wypłatę robotników jut od 1 marca rb. uskuteczniane
będą w walucie polskiej co równałoby się w prowa
dzeniu marki polskiej już w tym bliskim terminie.
Robotnicy zatrudnieni w wielkim przemyśle górnoślą
skim (górnicy i hutnicy), stanowią bardzo poważny
czynnik gospodarczy i znaczną siłę płatniczą, która za
absorbuje miesięcznie wiele miijardó w marek polskich.
Na wystawę przemysłu polskiego w Katowicscb,
której otwarcie nastąpi 2S stycznia r b , zgłosiło udział
swój tylu wystawców polskich, że ze względu na
szczupłość I ikaii wystawowych kilkuset z mth nie
można było uwzględnić. Zgłosiło się również wiei*
wystawców tfaticusioch, których jednak ze wzgiędh
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na p-1-ki charakter wystawy nie dopuszczono, Wy
stawa irieści się w trzech gmachach — w trzech
różnych miejscach Katowic. Obejmuje wszystkie działy
przemysłu p jakiego. Kupcy śląscy znajdą tutaj naj
lepszą sposobność nawiązania starego kontaktu z kupca
mi w Warszawie, Poznaniu, L dzi itd, a kupcy tam
iejsi z przemysłowcami t fabrykantami śląskimi.
Kwtsiję kw; ter mimo przeludnienia Katowic załatwiono
poinys'me i postaraio s ę /.resztą o wszystkie możliwe
wygody i uiąt vieina
lak naprzykład ustanowiono
własną pocztę i urząd telegraficzny dla uczestników
wystawy,
*
Równocześnie z wystawą przemysłu polskiego
w Katowicach odbędzie się 2 lutego rb w Katowicach
zjazd kupców z wszystkich dzielnic Polski, zwołany
przez Związek kupców' polskich województwa śląskiego.
Zwołano zjazd do Katowic i o tym czasie właśnie dla
tego, ażeby kupcom, którzy przybyli do Katowic na
wystawę, oszczędzić osobnej kosztowniej podróży i czasu
na tego rodzaju zjazd, który stal się koniecznością.
Zagranicą, a nawet w Polsce, może mało znanym
jest fakt, że w polskiej części Śląska istnieją aż trzy
zdrojowiska mineralne, mianowicie w Goczałkowicach
pod Pszczyną, w Jastrzębiu pod Żorami, i w Wodzi
sławiu. W sanatorjum w Jastrzębiu mieściło się dotąd
kilką tysięcy uchodźców polskich z niemieckiej części
Siąska i rannych byłych powstańców, których w większej
części albo już zwolniono, albo powierzeń.) innym
zakładom Obecnie renowują zakład w Jastrzębiu, aby
odświeżony, z dr>. 1 maja mógł otworzyć sezon tegoroczn.. Niemniej ppulatnym jest zakład w Goczał
kowicach. Oba te zakłady położone są w okolicach
bardzo zdrowych, zdała od kopalń, fabryk i wysokich
kominów, a okolica obfituje w lasy i jeziora.
Aleksy Pająk.

Wywóz
artykułów pierwszej potrzeby.
Na posiedzeniu komisji do walki z drożyzną p.
Zaręba referował wnioski, jakie wczoraj zostały uchwa
lone przez 3 referentów. W myśl poprzedniego pro
jektowania komisji punkt 1 tego wniosku, opiewający:
wzywa się rząd do natychmiastowego wstrzymania wy
wozu artykułów żywności zagranicę państwa i cofnię
cia już wydanych pozwoleń na wywóz tych artykułów,
bez wzgiędu na fo, komu pozwolenie zostało wydane,
— został większością głosów odrzucony. Za punktem
tym glosowali przedstawiciele P PS, Chrz. N. grupy,
żydzi i Ukraińcy, przeciwko wnioskowi zaś Piast, Wy
zwolenie i Związek Ludowo Narodowy. Przyjęto na
tomiast wniosek p. Gościckiego (ZLN) w brzmieniu
następującem: Wzywa się rząd do bezwzględnego za
kazu wywozu art. żywności, zezwalając na wywóz je
dynie w tych wypadkach, gdy wywóz ten jest uzasad
niony nadmiarem produkcji w stosunku do konsumeji
i zniżki, stosunkowo do cen danych aii. Punkt 2 rezo
lucji, o, racowar.ej wczoraj przez 3 referentów, został
całkowicie w dosłownem brzmieniu przyjęty. Opiewa
on: Wzywa się rząd do ograniczenia wywozu innych
art. pierwszej potrzeby, tak, aby rynek wewnętrzny nie
cierpiał wskutek braku tych art. i wysokich cen.

O p o ś r e d n ic tw o pracy.
„Kurjer Poranny* donosi, że władze minisłerjum
skarbu wystąpiły przed kilku dniami z inicjatywą
przekazania spraw pośrednictwa pracy kompetencji
samorządów.
Skutkiem intensywnej działalności państwowych
urzędów pośrednictwa pracy, jak również w związku
z ożywaniem się naszego przemysłu, liczba bezrobotnych
w Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach znacznie
spadla.
Skutkiem tyrh bezwąipienia pocieszających objawów
departament, opieki społecznej zlikwidował znaczną
część swych urzędów, a ostatnio w obrębie byłej
dzielnicy pruskiej dokonał redukrji w ok. 40 proc.
Pomysł jednak przekazania pośrednictwa pracy
nas-ym samorządom nie. należy do zbyt szczęśliwych.
Ustosunkowanie się podaży i popytu na pracę stwarza
całokształt obejmujący różne województwa i dzielnice
naszego państwa, a często nawet wykracza poza jego
granice i stwarza konieczność zawierania umów mię
dzypaństwowych. Takie umowy żadną miarą nie
mogą i nie powinny podlegać kompetencji jednostek
samorządowych i gminnych.
Departament opieki społecznej starał się i stara
się zainteresować nasze sejmiki sprawą zapośredniczania
bezrobotnych, ale wysiłki te nawet w zakresie pomocy
finansowej wykazały dotychczas wyniki mniej niż
skromne.
Obecnie, w związku z odczepieniem się marki
polskiej od związanej z nią dotychczas różnemi
węzłami marki niemieckiej, świat przemysłowy liczy
się poważnie z możliwośctą rychłego i dość znacznego
podniesienia STę kursu naszej waluty. Zjawisku ta
kiemu, które już raz przeżywał śmy, towarzyszy stale
pewien mniej lub więcej ostry kryzys w przemyśle
i płynące stąd powiększenie się ilości be,robotnych,
Jak mogłyby sobie dać radę z podobnem zjawiskiem
nasze młode i niewyrobione społecznie sejmiki — p o 
zostanie tajemnicą inicjatorów tego teoretycznie możli
wego, ale w każdym bądź razie niedojrzałego i nie
reainego projektu.

P l a g a izraelska.
Uśmiechnął cię łagodnie, a ironicznie zarazem stary
księżyc, gdy wśród szumnych borów i pus-.oz kazimierzowej dziedziny d o s ią g ł wędrowną gromadę
Dziwne postacie, dziwne lica. Rozpacz z niena
wiścią rzeźbiła im twarze i wykrzywiała fanastycznym
kurczem. Widać by ło na nich śmiertelne znużenie, jak
u zwierząt pędzonych obławą.
Przygląda! się odważnie wędrowemu tłumowi tary
księżyc i poznał go.
Niejednokrotnie widywał on podobne wędrówki,
niejednokrotnie widywał te tłumy, miotane gorączką
przestrachu, jak wyrajały się tłumnie, niby szczury,
z tonącego okrętu i uciekały z kraju niegościnnego
i unosiły przedmioty drogocenne i złoto, dużo, dużo -Suta

I widywał księżyc, jak mieszkańcy 01 v
gościnnych krajów bezlitośnie wyganiały o« /
swych granic bijąc i mordując.
n
Ale nie żałował ich księżyc, bo widy*
lud okrutnie i nieubłaga nie postępowa! sol* J
kańcami kraju, w którym się osiedlał, widy* ^
bieral osiatni grosz za lićhwę, jak przedawi) ,
i ludzi obraca! w niewolników, gdy uiści
mogli z długu w czasie przepisanym.
To też nie dziwił się, że wygnano ici!
i gdy widział nową wędrówkę, to już z g!
dywai jej zakończenie.
Wiedział, że wędrowcy dotąd się bląb y
nie znaleźli ziemi mlekiem i miodem płyną *
ich nie znano i przyjmowano gsścinnie. [j
i to, że gościnni mieszkańcy wyrzucą w k® t
których ochotnie przyjęli, bo ci przybysze] 1
za chieb im zapłacą, że będą gryźć pierś t
s ę ogrzali.
j |
Więc teraz uśmiechał się ironicznie paW *
drowy trum, dążący ped słomiane strzecH l
gpścinnych, słowian A król gościnnych Lec#'
mował przybyszów czarnookich, garbonosyd1
się, że przy ich pomocy rozwinie band*1
wzbogaci i wprowadzi dobrobyt. Sądził że ri
bysze wdzięczność będą czuć wieczną do J® a
mienia, które przygarnąwszy ich, uratowało0 o
Tymczasem oni zbierali bogactwa, ale dla ®
co wali dla swej potęgi. Wkrótce pozfliiali c
polskiego charakteru, poznali specyficzną ! ć
niezaradność i na wadach i słabostkach c* n
nowili wybudować swą potęgę. A dzi# j»
I rozważnie. Oplątywali wszystkie dziedzMJ a
pajęczyną, starali się zostać jednymi uiezbęd
siedzicielami między Polskami a obcymi.jj ;s
Pracowali długo, długo. Aż w kciiflj
czas, kiedy nr ród upadł i dostał się w J |
woli. A przybyszom zdawał >się, że nade.®
ostatnia godzina, że powstanie państwo j“* 0‘
dowane na polskich ciałach, na pracy i
kiego ludu.
* .
Zdawało, im się, że nadeszła chwil*!
ziemi obiecanej i oto, zaczęły zewsząd ściąg5
do onej ziemi. W krótkim czasie liczba *£l
czyla miljon. Mijały lata, ginęły narody " g
żydowski rozumiał się i rosi w p slępy.
nieśnej pysze zapragnął sięgnąć po 'rrt
I rozpętali krwawą światową wo jnę.
Z tej wojny jednak wyszło pań ■• ) a°
istnienie godziło w fundamenty potęgi
Było to państwo tych, którzy mieli zost*
dia rasy żydowskiej.
k
Państwo polskie
n
To też wrogie względem niepodległy *
zajęli otinowisko i v:.l - yli na *sł, nr~ŚT
ciwko ł.iej i przeciw polski.mu- narodowi t
się jednak, nie doceniając polskiej tęzyzny}j
Niedocenili umiłowania przez nich wolność r.
Bo Polska wyszta z walki, gotowa**!
dostwo, zwycięsko.
'

f
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Na królewskim dworze.
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, Kto wie jak tu długo postoję. We wspólnej izbie
spać, gdzie i nocą spokoju niema i kłótnie częste,.,
i mieszka człek nie pewien..,
Spojrzał ku Wijurskiemu.
— Mieszczan ci to ja znatn wielu rzekł podkoniuszy — ale oni nie rad2i na gospodę kogo przyjmują,
zwłaszcza nieznajomego. Warszawscy mieszczanie też
teraz urośli, nie licząc już takich jak Giże, jak Baryczkowie, co jeszcze za dawnych czasów prym tu wiedli,
jak Strubiczowie, jak Drewnowie... niepoliczyć bogatych
i możnych, a no do tych przystęp trudny. Zobacz
w ulicy panienkę, albo jejmość którą Gzerskę, Dzanottowę, Kedrowskę, Wolskę, Kociszewskę, [gdy do ko
ścioła lub na przechadzkę wyjdą, nie poznasz, że mie
szczanka, tak klejnotami, atłasami forbotami, fontaziami
się to stroi, z góry patrzy na biednego człeka, a na
paniczów zerka.
— Ba, po tych mi nic — szepnął Płaza — jam
chudy pachoł, a choć Chleba od nikogo, dzięki Begu,
nie potrzebuję, za starym już, abym szalał.
— Więc wam inaczej radzić nie umiem — odez
wał się Wijurski — tylko do Kaliny, a że^mnie w tę
samą stronę droga, zaprowadzę was do niego i zalecić
mogę... Rozpatrzycie się później, albo poznajomicie,
a może się mieszczańska znajdzie gospoda,
Podkoniuszy rzucił okiem na ponuro zamyślonego
towarzysza i dodał.
— Macie-li sprawy jakie w mieście, wedle tego
się i gospodą trzeba mieścić, gdzie dogodniej a nieda
leko, bo się Warszawa teraz rozrosła z Nowem mia
stem i przedmieściami. Panowie coraz to mieszczań
skie place, ogrody i role wykupują, a ci dalej ustę
pują od środka. Panom bliżej zamku i swoich być
najlepiej przystało. Nigdy się tak nie budowano jak
teraz, Cegielnie są na Skarzyszewie, na Pradze, na
Nowem mieście i w Ujazdowie mnożą, bo .panowie
się do murów rwą, a co najmniej zpruska na póT cegłą
budynki stawią, drudzy i marmur s>. bie sprowadzaj:,
nzczególnie na od „wia i pos; dzki. Cieśle też do czySienią u ają.

Jeśli więc sprawy jakie do panów macie — d o  gdy zmarł opędzić się nie było można ^ „
kończył Wijurski — w Długiej ulicy wam będzie naj- Matka mężna niewiasta przecie i ninio.j**
degodniej.
Jam naprzód w Wieliczce do szkoły t
— Ja? ja? — podchwyci! nagie Płaza z przymu
szonym uśmiechem — ale ja żadnych tu spraw nie chodził, a potem umie matka do Kr. kow*. 1
mam. Nikt mnie nie siał, nikogo nie znam Z dawnych bursy. Jakiem się uczył, najlepszy dowW
czasów nazwisk się w pamięci coś zostało, ale. lat oprócz łaciny trocha, nie [umiem zgolą ttl(
dwadzieścia, wielki to przeciąg; z tych co żyli niegdy, jak na drożdżach i we mnie ojcowska p0*1 la
piała. W mieście na każdym kroku do grtl Jj
mało na świecie jest.
Zawsze nie może być, byście kogó znajomego nie gdzie spojrzysz przykład tego, że grzesz}* p
i bezkarnie.
5*
naieźli — rzekł Wijurski.
Lcdwiem dwadzieścia lat miał, gdy f 15
Płaza obejrzał się niespokojnie dokoła, ramionami
poruszył, wargi mu zadrgały, jakby coś mówić chciał córka kupca tak za serce wzięła, żem .jej &
się żenić, choć szlachcianką nie była, 5 J
i mruknął.
kupiec szwabem śmierdział, ale dziew5* !»
— Jam nigdy nie mieszkał w Warszawie.
— Długo tu myślicie pozostać? — zapytał pod piękne, że oczy porywało, ja ludzie za nlł ln
chodzili, aby tylko zobaczyć. Jak się I11* 111
koniuszy.
J j?
— Sam nie wiem — ociągając się rzekł powoli psuć?
Matka na moje małżeństwo z miesz<> ?*
Płaza — jak trudno mi powiedzieć pocom się tu przy
wlókł, tak i przeczuć niełatwo co tu będę robił i czy sposób pozwolić me chciała, choć kochał*,’ *j
— Z chłopką bym prędzej pozwoli**! ‘
wysiedzę.
Nastąpiło milczenie, a zmarszczone czoło Płazy — bo te pracują i pana Boga znają, a ta 11 J
świadczyło, że się zaduma! głęboko i smutno, Nagle i wiary inakszej, chedzi pono do zboru i V
konia batogiem uderzył i przybliżył się z nim do Wi- a nieszczęścia naprowadzi.
Uwziąłem się ją prosić, padałem <** >,
jurskiego, patrząc mu ostro w oczy.
— Zdajecie mi się dobrym i szczerym człowiekiem przełamać nic mógł. W końcu mi rzekł*1: ^
— odezwał się — powiem wam więc, czegobym przed bez mojego błogosławieństwa.
Niemcy mnie namówili, żebym ślub
ladajakiem się nie zwierzył. Dowiecie się prawdziwej
przyczyny, dlaczegem ja naprzód kraj porzucił, a teraz ich ministrem, a za matkę ręczyli, że o*5 j
na wszystko zgodzi.
do niego powracam.
Wijurski mu począł "za zaufanie dziękować, ale
Jam chętnie na to przystał, ale gdy > 5
pomyślał sobie: Ho! 'ho! chcesz mnie ptaszku w pole wesela w mieście z żoną przybyłem n* j
wywieść, abvm cię nie posądzał i nie domyślał się, zastałem zamknięte! Matka powiedzieć *?,
znać mnie nie chce. Powróciliśmy do u*?
albo nie odgadł tego co tobie nie pomyśli.
Tknęło go, iż nagia ochota zwierzenia się nie w kamienicy teścia tymczasem osiadł * Lpa|
upłynęło pół roku, gdy matka strapiona. ,
czem innem była.
■ — Powiem to wam naprzód, że czy ja do tego ciężko i zmarła. Płakałem po niej, ale.
nazwiska, które noszę, teraz prawo pełne mam lub nie, było na wieś z żoną jechać, bo w mieś5**
to Bogu wiedzieć i mnie, aie o to me chodzi, Dosyć liczkiem jejmości wielka była biada.
Chmurami koło niej się gachy kręcił*' ^
że 7. antenatów szlachcie jestem, jak lepszym być nie
można. Listów na to królewskich nie mam, ale takie zazdrośnym będąc, opędzać się m usiał1?*
to już szlachectwo, co się pargaminami nie świa tego ile guzów nabiłem i motylów*) nabf t
Płaza westchnął.
w
dectwem całej ziemi wywodzi, licha ono warte... Ro
— Narodziła się nam wreszcie córę5*;
dzice wieś mieli w Krakowskie:,i... ale pod wieikiem
zmuszona teraz jej pilnować i o swe *1 i
miastem, dla mieszczan pokusa ziemian udawać a zie
* *
mianom zachciewa się miejskich rozkoszy, i tak ojciec trochę się ustatkowała.
mój z kosterami, skntW ochami i błaz.ty micjskiemi
*) Sińców.
mó,
CCia? dalszv nasłani 'i
weseląc wio.- : ę zaszatgał, że I
po całych tygodniac

woinicze tiumy Rosian, wiedzione przez iyowt li komisarzy, waiity się o mur poiskich piersi,
no to żydzi nie przestali wołać: „niech zginie
■niech zginą Polacy", a nie mogąc zniszczyć
jsolt 0(ężnie postanowili ją zgnieść ekonomicznie,
lytf
zalać rniljonami rzeszy żydowskiej, aby
lyt
rwali' o w zarodku wszelkie próby rozwoju. To też
m hl' przekracza dziś liczbę 4 miljonów — poiiczby światowej. Wszak inne narody posia;h żydów, co u nas jeden dom na Nalewkach.
góii Danja itd.) Ale godzina wyzwolenia nadejdzie.
Judeopolonja ale Polska szczera, piastowa jest
tJimożliwą. Naród, który wydobywając się z to
4 lyplynął oplątany przez złowrogiego polipa, poynSfo;
ie. ł 0zpręźać ramiona, by go zwalić i zniszczyć.
l z,e.°to ostatnia godzina
ze ‘Wja powtórzy się z caią ścisłością. A stary
będzie jeszcze świadkiem nowego excdu.
r*9-do czynu!

wia się w sumie 820,800 mk,, rozchód 565,100 rnk.
pozostało wie: czystego zysku 255,700 mk., którą to
sumę postanowiono przekazać Magistratowi dla b ednych. — Komisja rewizyjna, składająca się z pp. Bo
guckiego i Staszaka badając rachunki, znalazła wszystko
w porządku, za wyjątkiem jednego faklu,_ którego ze
względu na , publiczny grosz" milczeniem pominąć
nie można. Oióż Tow. Powstańców i Wojaków, ma
jące odegrać sztukę , Nasi jadą" wydelegowało członka
swego p. Adamka, biorącego jednocześnie udział
w odgrywaniu sztuki, po kostjumy de Poznania. Na
wpłacenie zaliczki i ewtl. koszta otrzyma! p. Adamek
50,000 mk. Od tego czasu znikł z horyzontu. Gdy
po kilku dniach jeden z członków spotkał go i zapy
tał się. jak wygląda sprawa z kostjumami. len odpo
wiedział, iż wpłacił 15000 mk. i że kostjumy wkrótce
nadeidą Z reszty pieniędzy nie chciał s'ę wylegity
mować Ponieważ sprawa ta bv!a nieco podejrzaną,
zatelefonowano do Poznania i otrzymano odpowiedź,
że wprawdzie, p. Adamek był zamówić kostjumy,
wpłacił jednakże nie 15 tys. lecz tylko 10
mk:
Na powtórne montowanie, p. Adamek wogóle żadnej
odpowiedzi dać nie chciał. Wobec tego iż 40 tys- mk.,
były pieniędzmi pubiicznemi, postanowiono wezwać
p. Adamka do wylegitymowania się z owej sumy,
ż«yaz bardziej przenika do świadomości społe- w przeciwnym razie sprawę oddać pr kurator!'- P°
a polskiego przekonanie, iż pijaństwu, które. wysłuchaniu całego sprawozdania, wyrazili obecni
,i|k eeoie, mimo szalejącej drożyzny, szerokie na wniosek ks prób. Nowackiego przewodniczącemu
nali Rn"’1, ' już we wszystkich stanach znalazło nie- komitetowi p. Fengierowi 'i p. Georgiemu podzięko
S J ^ iL ^ e tm ik ó w , należy na nowo wypj- wanie za trudy i starania, podjęte ku uświetnieniu
;)Va!kę. Do zwycięstwa w tej trudnej walce obchodu.
ctflnić
j j ł ' s^ Powinno zarówno państwo jak i spo— Na k ro m k ę chleba Na zabawie Czytelni
inlfalk u , hai drugi sejm polski uzupełni ustawę Kobiet dnia 24. 1. 23. zebrałam 36,700 mk. na kromkę
ielieżyHp 0Wą> niec!iai władie państwowe troszczą chleba dla biednych. Młyn parowy ofiarował za 11Ó
' - iż' ° P‘-aprowadzenie ustawy. Pamiętajmy tysięcy mk. mąki. Szlachetnym ofiarodawcom składam
i w iWs.zelkie zabiegi państwa będą bezskuteczne,
w imieniu biednych serdeczne „Bóg zapłać" Teodozja
■eeleri 6 sP°!cczeństwa nie dokonają się pod Karłowska.
' »iteiiiesm
11 gląńach, obyczajach
•SiPać
Panicznych. Do tego celu zmierzały
*tir)WePr8v?ą na<żal polskie organizacje przeciw Z P o z n a n ia .
ni.
-Niestety obecnie warunki ekonomiczne
— K radzież obrazu z Muzeum W ielkopolskiego.
utrudniają
jlU je(jv
. M ich
«vai pracę, aie ypjrost zagrażają W niedzielę rano dn. 21. b. m. służba, otwierając sale
,nni -»^- Polsce ecentrali
e n tr " przeciwalkoholowej
*
’ Muzeum Wielkopolskiego, stwierdziła brak obrazu,
JPńiticr
bet k Abstynenckiej w Poznaniu. Wstydem mianowicie popiersia cesarza Macieja, pędzla Michaela
rym. 0A
.-•>. d>
u‘u: roiski,
ani jednej nie zdo- van MiereveUa (1567—1641), Obraz okrągły, o średnicy
“*yS
p °'*w. gayby
gdy
nlkoh ,Centlali przeciwalkoholowej, gdyby ruch 16 i pół cm., złodziej wyjął z ram i wyniósł, ramy zaś
tedy .* .y miał uP"ść dla braku funduszów. zostawił. Według wszelkiego prawdopodobieństwa
ości j l tt ! a ? ““tego 1923 r.. w Dniu Wslrze
kradzieży dokonano w sobotę w godzinach, w których
sohi “ ‘iary. każdy” Polak i każda Polka od- Muzeum otwarte jest dia zwiedzających. W sobotę
l,c wydatku niepotrzebnego, niechaj złozą Muzeum zwiedzało niespełna )00 osób, co ułatwiło
J L ^ z y z n y stosowną do osobistych stosunków złodziejowi kradzież, ( n )
tadff r1
<W
£is .8*''•- ■
pi.ict przeciwalkoholową. Rodacy!
la na.-1
* Pracę
— Za oszczerstw o W poniedziałek toczył się
jka trzyj ,cd/Vska szacunek świata, skoro w uej
przed sądem poznańskim proces przeciwko p. Mań
stajaćżwość
n , i oświata 1
kowskiemu, prezesowi centralnemu ZZ?., o obrazę
,Vi. ścąjl tem’ nie sk-ipmy grosza na polski posła Bigońskiego, z którym na sejmiku PZP., w reku
1921 pow iedziane „byłszpiegiem w służbie niemieckiej".
Zarząd Głów ny
VVarzyszeń K atolików A bstynentów Na sądzie oskarżany wypiera! się bbrażliwych wy
nurzeń Na podstawie zeznań świadków, (posła Bip r (d W
a wyzw
n .........................
p p r. (dawn.
olenie).
>’ bantkowski prezes. E. Bartkowski kapit.- ■. gmiskiego do zeznań nie powołano) sąd uznał winę
oskarżonego i skazał go na 5 000 marek grzywny
paUv^Lak' kolejarz. Ks. Prcb. F. Bocian.
i ogłoszenie wyroku w dwóch pismach. Z ‘rozprawy
ć i* - J. ‘ « k ,’ sekr' gen. St. Haremza, introligator.
okazało się, ze zarzutów, na jakie sobie pozwolił
Dr p*‘J*ewski, Ks. Prób. K Niesio!ov.'ski.
p. Mańkowski, posłowi B.geńskiemu uczynić nie można.
• c Piasecki, A Waczy-ński, kupiec.

edlń Wstrzemięźliwości i ofiary
2 lutego 1923 r.
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Z całej P o lsk i.

P iśm iennictw a.

— N owy k o m isarz rządu w G dańsku. Na
miejsce ustępującego komisarza rządu polskiego
w Gdańsku p. Plucińskiego ma być mianowany
tifń * s
ot [a.
y n w sprawie „Myśli Narodowej" (—) p. Olszowski, obecnie przewodniczący delegacji polskiej
<l> ltr02lev,' Wasilewski Gedali Pupek Belmont. — do rokowań z Niemcami.
— F ałszy w y u rzęd n ik i w ą tp liw y n arzeczony
i* 'lei. (ę ’" L. Brun. Giovanni Papini o żydach. —
iciet,, pW" ■. B'ędy polityki żydowskiej Przed Jeszcze w listopadzie r z.do pewnej pani, zamieszkałe]
brcztny
Sodoma i Gomora czyli w Szlachcinie w pow. średzkim, zgłosił się jakiś osob
i e°-okrL w. jednej wsi. — (a. n.) Komańcze nik i przedstawiwszy się jako urzędnik w więzieniu
> WyboremanCy' ( ~ ) ' Gadanina. — (a. n ) Jak ostrowskim, oświadczył gotowość uwolnienia jej syna,
cS ^°botnik. ,Pfexydenta na Litwie kowieńskiej ? przebywającego właśnie w tem więzieniu, po pokryciu,
W lata lfu*?/.(—). Po zamordowaniu pierwszego oczywiście, związanych z tem wydatków. Pani ta
?'* “•'tościicW
P ‘Pis Jegomości Siedleckiego przyjęła p. Grabowskiego, bo tak się przedstawił,
Ipów V,.." ~ (a. n.) Jedenoz podejrzanych bardzo gościnnie, zapoznała go ze swą córką i dala
■v ■ Vvdacie , 'lych' ^ ana(u Porannego. — Geda- mu na .wydatki" 200000 mk. Po kilku dniach Gra
» ’P«ra (Jjv,,ittda“ Maminera o „Naszym Kurierze'1 bowski przyjechał po raz drugi do Szlachcina i zwró
V i —), uiT, wolna wszechnica „polska" w War- cił otrzymane poprzednio 200000 mk., oświadczając,
że suma ta nie wystarcza na uwolnienie aresztowa
t* No, 4 p ę d z ie chamstwo. — (a. n ).
i > £ i zjwiV®odni,ca Humorystyczno- Satyrycznego nego. Wtedy po odbyciu narady matka aresztowa
N°ty0 ."-ra wśród treści następujące ilustracje: nego dała Grabowskiemu 98 dolarów, 200 franków
u ^ń ski. 8kieS0 W śmiertelnym uścisku — i 370 000 mk. W kilka dni później Grabowski przy
krWjWv 5° ..Czarna Reakcja" — Z. Skwirczyń- jechał do Szlachcina po raz trzeci. Zapewniwszy ro
!*ekiewi», n-P- P°8,a Dra Hermana Liebermans dzinę aresztowanego, że wszystko znajduje się na do
* P«Uc?aZa Pozytywny Program — W. Barto- brej drodze, oświadczył się o jego siostrę i zusiał
o '' iW t
historia o tem, jak to było przyjęty. Na tem skończyła się znajomość Grabow
K. Mackiewicza skiego z rodziną aresztowanego, bo więcej tam się już
1(,ajpedikowskiego Bohater
Boh a
nie pokazał. Wywołało to zrozumiale zaniepokojenie,
tem więcej, że jak się później okazało, w Ostrowie
nikt nie znał Grabowskiego. Skończyło się na tem, ź-3
dano znać policji i w tych dniach Grabowski, którego
prawdziwe nazwisko jest Piotr Nowaczyk, został are
k
n
sztowany. Podstępnie wyłudzonych pieniędzy już przy
ek ?9 A
Z ,rzym sko-katolick l.
nim nie znaleziono.
t°'go ycznia Franciszek Sal. h. w. dr.
~8o
”
Martyna p.m Feliks Szczęsny pp.\
— A resztow anie św ięto k rad zcy . Przed kilku
' 8chód «inń* I0^r
w- Marcela wd.
dniami w Drawsku pod Wronkami okradziono kościół.
,
„
S,° ,ca O godz. 7,50
Zachód 4,37
Sprawcę świętokradztwa. Stanisława Lalę, który uciekł
'J s C n „ ■
’’ °
’ TM
„ 4,39
Ą ^O VV a
” 0
.. 7.47
„ 4,40
do Niemiec, aresztowała policja niemiecka Skradzione
<» ,Bilans '
przedmioty znaleziono przy ś/iętokradzcy.
— Złodziejska ucieczka po dachach. W Toru
i« Jenie komitntU‘ W ubiegły piątek odbył
niu władze policyjne na targu przychwyciły szafkę zło
■di
Kępna ^ . t^ y.k° nawczeg° zjednoczonyc
:
Obi'.hod„
ł ,on‘onego swego czasu k
dziejską złożona z żydówek, które korzystając z nat’oku. okradały k.ipujących. Szajkę sprowadzono na
I
3Pra\vozda„f„Zn!Cy . wkroczenia wojsk poi
1a wynika, iż dochód przedsta
policję i tutaj, gdy ukończono przesłuchiwania po
..Myśli N aród ow ej'
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zawiera treść na-
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szczególnych osobników, na dachu domu, tuż obrk
gmachu, policji, przechodnie uliczni i urzędnicy piiicji
zauważyli młodą kobietę, która ze zręcznością kota usi
łowała uciekać po dachach O.razałj się, że była to
jedna z aresztowanych żydówek, która pad pretekstem
wyjścia na ustęp usiłowała zbiec Po kitko minutowej
pogoni na dachach odważną Żydóweczkę przychwy
cono.
— Jak Żydzi pojm ują konkurencję Burnfistrz
miasta Przemyśla w Maiopolsce, p. Kostrzewski, za
kupił dla szkół powszechnych dwanaście wagonów
węgli w polskim składzie „Wiśniewski i Spółka."
Skoro żydowscy handlarze węglem dowiedzieli się
o tym fakcie, zjawili się u burmistrza w godzinach
urzędowych z żądaniem wytłumaczenia się, dlaczego
węgla dia szkół dostarczał p. Wiśniewski, a nie żydzi
D nslag i towarzysze. Mimo aroganckiego pytania, p. Ko
strzewski wyjaśnił powody swego zarządzenia, które
żydów nie zadowoliły; owszem posunęli się aż do po
gróżek: ,My Panu dowiedziemy, i i węgli u Wiśniew
skiego magistratowi kupować nie wolno!"

iję*

— W y k ry cie m o rd erstw a. Przed tygodniem
w lesie Bielawskim pod Pelplinem znaleziono zwłoki
zamordowanego Stanisława Kowalewskiego z Lipinek
Szlacheckich. Obecnie policja wykryła sprawcę mor
derstwa. Jest nim B Szworacki, szwagier zamordo
wanego. Niezwykłe są okoliczności tej zbrodni. Po
między mordercą a Kowalewskim istniał 2atarg o skórę
cielęcia, kórą Kowalewski sprzedał a pień ędzy ńie
chciał zwrócić Szworackiemu, W d. 3 bm. w miesz
kaniu Kowalewskich Szworacki uderzył Kowalewskiego
kilofem w głowę ; zati go na miejscu. Następnie
morderca zmusił syna Kowalewskiego, ażeby zwłoki
wywiózł w pele, co tenże uczynił. Na •polu zagrze
bali obaj trupa, poczem Szworacki powrócił do ro
dziny zamordowanego. W ś więto Trzech Króli wygrze
bał Szworacki zwłoki i zawiózł je do lasu pod Pelplinem,
gdzie je przykrył ziemią ; gałązkami świerku Scworackiego, żonę zamordowanego i niejakich braci- Las
kowskich, podejrzanych o współudział w zbrodni
aresztowano.
— T ajem nicze zdarzenia przy ślubie. Nie
dawno temu odbył się w Sokalu ślub pary młodej,
któremu towarzyszyły nadzwyczajne okoliczności.
W drodze do kośiijia złamały sobie konie nogi na
uszkodzonym moście. Ledwo stancji pań-:t ;-o miedzi
przed ołtarzem przytrafiło się drugie nieszczęście; od
świecy zap:ii; sztuczne kwiaty i. w oka "g.tienitt
stanął cały ołtarz w płomieniach. Trzeba było zatem
zająć się ugaszeniem ognia, od którego jednakowoż
ucierpiał wielki ołtarz tak bard".\ r. postan - yiono
łC
wziąć ślub przed ołtarzem bocznym. Już ubi.-rił się
)9[
ksiądz proboszcz, -t.* dać ślub, gdy w iem n .(Icoodzi
Fa*
do zakrwtji wezwanie do umierającego ' o r ' W o 
bec tego poproś*} z-w, żeńców, afty zacisk-F cferpiiskH
wie na ka.
iućry zn chv. y v/róci i związek
iei
ich pobłogosławi. Rozpoczęła się wreszcie uroczystość
V.
kościelna, wikary wiąże ręce nowożeńców stułą —
i pada martwy, rażony apopleksją. Lecz i to nie o d 
a tl i.
strasza pary młodej. Cierpliwie z. z-kali aż ks. pro
boszcz wrócił od chorego, i wzięli ślub. Nowożeńcy
okazali dziwną wytrwałość i cierpliwość w przeszko
:z;.j
dach. Jeżeli na drodze swego życia okażą podobną
d! i;
wytrwałość, wówczas można im prorokować szczęśliwe
:jr |
pożycie.
a*
— B andytyzm , Na terenie Województwa Tar- ■'uje
nooolskiego w kilku miejscowościach jak Chodaćzków
i Denysów doszło do ekscesów rekrutó .v rusk -i.
!V
kiórzy podburzeni przez agitatorów bolszewicko- haj
damackich zamiast stawić się do wojska z bronią
'N i
ec- }
w ręku w ilości kilkunastu osób rozpoczęli akcję ban
r,
dycką. Akcję tą rozpoczęli oni od wieoa, który odbył
r- «
się w Denysowie na linji kolejowej Tarnopol — Potutory. We wtorek rano uzbroili się oni, następnie
rozeszli się w różne strony w grupach. W Kopczyńie
cach koło Denysowa zamordowali posterunkowego po
licji, a kiedy patrol ułański z Denysowa wyruszył
przeciwko nim, urządzili zasadzkę przyczem padło
dwóch ułanów. V/ Chodaczkowie wymordowali po
sterunek policji państwowej. Zarządzono na tych kil
“
kunastu bandytów obławę.
Z Tarnopola wyszedł
oddział 60 policjantów pieszych i konnych z 2 kara
binami maszynowemi. Kilku rekrutów już aresztowano.
Są pewne poszlaki, że niektórzy z nich uciekli za
Zbrucz, Dziwić się tylko należy, że Województwo
Tarnepolskie i policja nie przewidziały tych zajść i nie
przedsięwzięły kroków, celem zapobieżenia ekscesom
i zbrodniom Nie należy jednak przesadzać, gdyż akcja
hajdamacko-bolszewicka objęła zaledwie kilka wsi,
z których do wojska miało się stawić kilkudziesięciu
rekrutów z dwóch roczników.

ii

Hf

:

Ze świata.
— S tra sz n a śm ierć 43 ch górników w nie
m ieckiej kopalni. W Mikulczyeach (pow. tarnogórski
na niemieckiej części Górnego Śląska zdarzyła się
dn. 10 bm, wieczorem w kopalni „Abwehr" (szyh Hu
gona) straszna kstastrofa, w której straciło życie 43
polskich górników. Mała lokomotywa benzynowa do
jeżdżała pod ziemią do pokładu , Hugon" i zepsuła
się, mianowicie urwał się tłok lokomotywy oraz rura,.
zasił«ją:a maszynę benzolem. Wskutek tego eksplo
dował zbiorn.ż benzynowy, a benzol rozlał się na
wszystkie strony. — Równocześnie pęk‘a ruia, prowa
dząca do kompresom nad maszyną i w tej chwili wy
buchł w kopalni pożar, którego dotąd nie zdołano
ugasić. Górnicy z pokładu „Hugona" nie mogli już
ratować się-ucieczką, bo płomienie drogę,im .zatara-
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sowały. Dwom tylko górnikom udato się uratować,
reszta udusiła się w płonącej kopalni. Pożar szybu
rozszerzył się bardzo szybko.
Svreny kopalniane
zwiastowały katas rofę. Zaalarmowano wszystkie oko
liczne straże ogniowa i pogotowia ratunkowe. Mimo
szali nych zabiegów ni.e zmiano jeszcze wydobyć ; głębi
kopalni zwłok nieszczęśliwych 43 ofiar. Ludność oko
liczną ogarnęło przerażenie Ż -fiy, dzieci, maiki, krewni
ofiar gromadzą się j rzęd k< palnią i plączą
Ofiary
pochodzą przeważnie z Mikulczyc i są narodowości
poisifiej. (B rzęcki, Ceglarek, Kowalik, Pyka, Szcze
panik, Kaczmarczyk, Krawczyk, Pisarek.) Katastrofa
w Mikulczycach jest jedną z największych, jakie się
wydarzyły w ostatnich latach na Górnym Śląsku, to też
wywołała ona wszędzie rgóiną żafobę Winę za nie
szczęście pono'! momiecki zarząd kopalni, który nie
wybudował na pokładzie „Hugon" tzw. ,.wyjść ralu i
k wych" mimo, że górnicy tego żądali. Akcja ratun
kowa jest bardzo trudna] bo węgiel pali się w kopalni
wszędii; do kamienia.
— W alki w Irlandji Niepokoje trwają w dal
szym ciągu. Powstańcy podpalili dworce kolejowe
w Kilncsan i Casilemaire, Jeden z kolejarzy został
zabity a kilku ranionych.
— Straszna k atastro fa budow lana w Berlinie.
Dnia 24 stycznia zdarzył się okropny wyoadek w gma
etui należącym ilu wydawnictwa f.rmy Rudo fi M ssego,
jak wia.lo.no wydawcy , Btrliner Tageblattu". Na
6 cm piętrze dobudowano obecnie nowe piętro Dach
na przestrzeni dwóch metrów załamał się i przebił się
przez wsz/tkie piętra aż do parteru Dach ten byi
ukończony przed kilku tygodniami i dotychczas nie
wyjaśniono przyczyny tego załamania się
Przebił on
przede szysikiem najwyższe piętro i spadł do wydziału
adresowego f rmy Mosse
Tylko część znajdujących
się tam pracowników mogła się uratować. Silę ude
rzenia zwiększyło jeszcze to, że zapadający się dach
porwał ze sobą kilka żelaznych szaf W redakcji ,,Ber
liner T; gebiattu" na szczęście nie było jeszcze re
daktorów. Straż ogniowa rozpoczęła natychmiast prace
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— Z apaśnik w niewoli. Niedawno rozeszła się
po Polsce pogłoska, jakoby atieta, słynny Zbyszko
Cyganiewicz, dostał się do niewoli. W tej sprawie
; m .rykariskie pisma donoszą: Cyganiewicz miał wła
śnie w teatrze odbyć zapasy z Casillionem, hiszpań
skim zapaśnikiem i spokojnie oczekiwał wezwania do
Wyjścia na rniejste walki. Nagle otwarły się drzwi
pokoju, w klórym CyganiewicŁ-s:ę znajdował, a w pro
gu ukazało się 6 barczystych lutlzi, którzy wyciągnąwszy
rewolwery, nakazali mu milczenie.
Mówili oni po
hiszpańsku, lecz Zbyszko ich zrozumiał. Po zarzu
ceniu zwykłego worka na głowę, bandyci wyprowa
dzili Zbyszka z teatru i umieścili go w przygotowa
nym uprzednio automobilu. Zbyszko ubrany byt tylko
w zapaśnicze spodenki, obuw’e oraz płaszcz kąpiclo
wr. Po dwóch godzinach wysadzili g j w miejscu,
m jąeym wygląd obozu. Trzy dni więziono go w tym
ooozi , przez ten czas zaś bandyci używali najrozma
itszych sposobów, aby dowiedzieć się od niego, gdzie
posiada pieniądze. Zbyszek jednak odmówił. — Pe
wnej nocy, kiedy bandyci usnęli, Zbyszko zerwał więzy,
krępujące mu dłonie, puczem cichaczem wi pełznął
z namiotu, wkrótce jednak zauważył go jeden ze
strrżmków. Zoyszko jednak wymierzył mu cios tak
s-ilny, iż ten zachwiał się i upad'.
Drugi strażnik,
ujrzawszy to, zbliżył się do Zbyszka, a wtedy ten
uderzył go w głowę koibą karabinu, tak, iż strażnik
padł nieprzytomny na 2iemię. Była późna noc, a Zbyszko
widział się otoczony zewsząd dzikim stepem. Otulony
w swój płaszcz kąpielowy, wiókł się dalej, aż wresz ie
o wschodzie słońca spostrzegł jadący opodal wóz.
Zatrzymał więc woźnice, który odwiózł go do miasta.
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Kurs giełdy warszawski
z dnia 26. stycznia 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
funty angielskie
Korona czeska Korona austrjacka
Marka niemiecka gotówka
Franki francuskie
t rubel złoty
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
'Fendencja utrzymana.
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brykiety a 3 kg. ctr. p o 6000 mk.
brykiety a 0,900 kg. c t r . p o 6500 „
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Ponieważ to sprzedaż inwenturowa, podtrzymujemy ceny powyższe do włącznie 5 lutego br.

Dom Handlowy J . HĄCIA i S-ka., Kępno.

.U

z o. p.

Telefon 176

ii»

poi

Telefon 176-

Wi
A

m
L ■’?!?
I . 2*.

m

m

)808CICMI(i800fl

m

i;nia 30 stycznia br. o godz. 10 rano

Młody

Uprzejmie donosimy Sz. P. P. Ku
odbędzie się
pcom, iż H u rto w n ia Kępińska ma
zawsze do oddania wyroby nasze, ja k ;
w kanceiarji dworskiej w Grębaninie
P a s tę do o buw ia „SO W A “
T łuszcz n a sk ó ry w opakowaniu bla
% la s u G r ę b a O sk ie g o ,
szanym i drewnianym ’/2 kg. żółty
i czarny
sr,
Zarząd majętności Srębanin.
S m a ro w icło na b u ty w opak. dre
wnianym po 60 gr.
B a czn o ść!
S m aro w id ło n a osie w opak. drewnia
nym Vs leg.
Wyznaczam wynagrodzenie -krewnym
Gruszki za podanie mi dokładnego adresu A tr a m e n t y we wszystkich kolorach
tylko luźno
Gruszki, który przebywał w roku 1919
w Kępnie w odwiedzinach a obecnie
pracuje w fabryce proszku mydlanego
w Niemczech. Potrzebny jest w sprawie
majątkowej.
ui
Jr.n P a w la k Kępno,
wlaśc. Fr. Spychała—
Ostrzeszów(Wkp.)
ul.
u i . Kilińskiego
x\iim o iuv^ v ^
50.
v.
• x
-

licytacja drzewa opałowego

/!i

R óżn e w ia d o m o ś c i.

— P rz y m u s m ałżeństw a dla męi&l
turecki w Angorze wydał prawo, pozwalaj?1
znorn, żenić się od lat 18 jeżeli kłoś nie
do iat 25 prawo zmusza go do tego. Jeżeli;
się prawu, rząd zabiera czwarta część jego
Wyjeżdżający z k>ajti turek musi zabierać im
Jeżeli wyjedzie sam, i ń e będzie irógTpS!
czas powrócić do domowego ogniska, masi
poraź drugi i przywieść żonę do domu (miła
wa dia pierwszej żony). — Człowiek 50-Jtj
tylko jedną żonę i dusyć zamożny, musi p1
Inaczej obciążony bądne wychowaniem dwi
Mężczyzna, żeniący się przed laty 25 i nie f
dostatecznych środków do utrzymania rodzili
od p. ństwa bezpłatnie mały kawałek ziemi. .
musu maiżeństwa zwolnieni sa jtudenci do o ‘,5
czenia studjów Gd; być to Francja poszła
deju Turcji! Nie byłoby kiopjtu z system*1
dzieci i wyludnieniem
— O szczędność angielskiego dotltl
skiego. Oszczędności przip-owartzane we'
dziedzinach angielskiego życia narodowej?1
również i dom królewski
Król, który od
dnia wojny znacznie ogranicz;ł wydatki na
raził życzenie dalszego ograniczenia się i P
pracować nowy, znacznie umniejs ony
strowi dworu.

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

i!

vi 3

ratunkowe. Botychczas wydobyto 15 trupów i 60
ciężej i lżej rannych,. Zachodzi obawa, iż liczba ofiar
jest znacznie większa.
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T ry k o ty
z i m o w e jak

kaftany, koszule
i kalesony
dopóki zapas star

czy 50° „niżej dzisiajszych cen
poleca

Wiktor Cebulski,
dawn. Brada t e k .

Bławaty- Konfekcja
"Artykuły męskie86
Bielizna. *
KĘPNO (Pozn.)

RYNEK 19.

Fabryka przetworów chemicznych Wykazy osobiste
poleca
„N i w a “
Drukarnia SpółkBwa
w Kępciie.

w ykaż

przybłąkał się. Odebrać
go można za zwrotem
kosztów u

W alentego K ancoka
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Sprzedaż przymU

Cl)

z ni*
W środę, d n ’a 31 styc*!
sprzedane zostaną:

!) W loktłln oberżysty o Siaois*4,
Lubczynie o godz. ii pf^ kil

I pięć lat stara kr

jfji

2j W lokalu oberżysty p.
r/.awskiego w W yszanowie o go ilt

automat muzyczny t ^
najwięcej dającemu za natychmiastowi*m!sP

Górecki,

,

ki morn k Komisariatu obw. w ___

Kupujemy każdą ilość
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płacąc najwyższe ceny.
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