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erwarne konferenci

Obrady Sejoiu.

fcjs J$U«go lutego delegacja tureika odmówiła
£ njK.r,le podpisania zaproponowanego jej przez soŁ |J|rj.w “kładu w Lozannie, który irizł ostatecznie
'Jin j!losi5rf wS Bliskiego Wschodu i położyć tern sa3|len
m 2,lar2om na półwyspie bałkańskim.
cn h *P°«ób sprawa pacyf-kacji utknęła znów na
w/nrj '?Un*t®'e i możemy lada chwila spodziewać
jj, ż wiern'a akcji wojennej w Małej Azji, tem bar
4°czni °®ie strony ł- j Grecja i Turcja, nie wierząc
tywałv W Poniyślność rokowań lozańskich przygc|dząCy .8i? do tej akcji bardzo usilnie. Wedle nad* 8tki h wie*ci Grecja zmobilizowała nieomal
J jo
[Mężczyzn zdolnych do noszenia broni, to
,Ciffs7.vm *n'ia Turcja, wobec czego można się w najCi'asie spodziewać wznowienia zaciekłych walk.

Warszawa, 7. 2
Obiady Sejmu nzpoczęły się
od ekspose ministra spraw zagranicznych. Przjgotowywal się on do tego występu bardzo sta annie, nie
pominą! podobno k.lka trs b przeu lustrem i w rezul
tacie jednak okazaio s.ę, żc p. Skrzyński jest ministrem
spraw zagranicznych bardzo przystojnym. Słuchano go
zrazu z uśmiechem, potem bez uśmiechu, a w końcu
słuchać przestano. P. Skrzyński mówił do słeuografistek, a ani jedne ręce nie pi dniosły się do oklasków.
Nastąpiła dyskusja nad prowizorjum budżetowem. Za
inicjował ją poseł Jerzy Zdziechowski. W przeszło
godzinnem swem wywodzie v/ sposób bardzo rzeczo
wy, oparłszy się na cyfrach wprost sensacyjnych, mimo
ich pochodzenia urzędowego, poseł Zdziechowski wy
kazał całą niedorzeczność przedsiębranej przez rząd
gen. Sikorskiego , u-prawy Rzeczypospolitej'1, którą
traktują mechanicznie nic zaś organicznie. Przedstawił
on niesłychaną lekkomyślność, brak poczucia odpo
wiedzialności za psdsiwo lewicy, która w ięła odpo
wiedzialność za rząd obecny i okazała mu w praktyce
bezgraniczne- zaufanie, nie pozwalając w komisji skar
bowe budżetowej na pobieżne choćby zbadanie pro
wizorium budżetowego, zaw-ieiającega ekAndaliczn*
i nieuzasadnione pozycje, a przeiewszystkiem nowe
kredyty, klóre stanowią jedną piątą część całego y rj\-.uor,u:n. To co mówił poseł 2Jzieiho-*ski: o topnie
niu ilości złota w naszym skarbie (z 82 ndljonów-deLrów na 45 w ciągu 2 lat), o 50 miljonach darmo
wych przejazdach kolejowych, dokonanych u tr.s
w zeszłym roku, o nowym 8 miijardowym kredycie na
samochody, o 155 urzędnikach w Polsce, którzy po
bierają pensje ministrów, — wszystko to było dosko
naleni przygotowaniem słuchaczy do wniosków *po!l
tycznych i szyderstwa, że rząd „naprawy" opiera się
na tych, którzy przez 4 lala tak budowali państwo, że
ts-zz na gwa^t je naprawiać trzeba. — Mowy tej słu
chała cala Uba uważnie, lewica czuła się bardzo nie
swojo i tylko czasem próbowała przerywać tsówcy.
W odpowiedzi zabrał głos minister skerbu Grabski,
aie przemówienie jego odznaczało się brakiem rzeczo
wych argumentów, a natomiast demagogicznem zacię
ciem na podłożu doktrynerstwa, płynącego zresztą
z najszlachetniejszych pobudek.
Dyskusję budżetową ograniczono z powodu spó
źnionej pory.

i

a8°'ni®
: ^iPiiSzj"1
® chwile konferencji lozańskiej pozwalały
:tją a *ąf, ie przecież dojdzie do zgody pomiędzy
kiwaj Mjantami. Co prawda, zaraz po wznowieniu
* njg . P° przerwie świątecznej, w początkach
naiiC' wyłonił się cały s.ereg trudności, z któ
V a'M llitjsz* b9y': kwestjs natury ekonomicznej
l*o" nl"°ss«lu. Ta ostatnia zwłaszcza, wywołała
,vy* rowji>?ft’a2'-4 różnicę zdnń, bowiem ctiódzi tu
kc t ';:y Małej Azji niezmiernie bogatą w naftę,
^ :ji,
rościły sobie do niej pretensje obok
titęt W/nitż Angłja, Francja, ą nawet Ameryka.
Alt a .ó były w tym względzie tak poważne, że
oa la^*mkolwiek dojści,n do porozumienia nie
j, l i "m ówić. Przewodniczący delegacji angiel
en Sr,® Curzon próbował sprawę Mossulu załatwić
wydzielić ją z pod kompetencji
,j$ ie u^tae-icji lozańskiej, a oddać do rozstrzygnięcia
Propozycja powyższa n.e zn -lazła
’ . S tć nnaiiia w rezultacie jednak sprzymierzeni zdo5y tłłja K"<,in,ędzy s.b ą do porozumienia, wobec czego
iii1 i o0|, j°®s«lsl(a pozostała wyłącznie punktem spor*o ^'Jzy Acgl ą a Turcją! Kiedy w początkach
sci, ] **• delegacji tej ostatniej przedostały się
*akv,VfH cia 2«odzi się na podpisanie warunków
■ toten.j ■ przedstawionych jej przez Aljantów, za
(1 i1" 11o,i®1.“Prawy naftowej, która miałaby być przed
* ! Sę ^Tielaych rozważeń, kiedy sprzymierzeni zdaj/l Lzj;,,,’r^chyiaó ku tej propozycji, — wtedy przyy tie p0i°gólnie, że konferencja lozańska wyda naTbwne rezultaty.
Stało
K T ,i* ę jednak inaczej. Jak wiadomo Aljcncl
•m W tat tiele&aoji greckiej z końcem stycznia proojfch „ u Pokojowego, który składał się z 4 zasadp.erwsta omawiała warunki terytsrjalne,
ic* Tuicji sprawę cieśnin, kwestję wyso
l Vv toi.?!«iskim i na te dełegucja turecka-zgodziła
„
- n jj
w drugiej grupie zawarli byłj por Tiiąjg ®*tyc.zr,ce mniejszości narodowjch w furcji
swJ. Ptzyiać
nadobne zebr.wiązania
zebr,wiązania jak państwa
t
podobne
'u!
łraktat Wersalski, a więc Rumtinja, Polte warunki
wsi
.Kej g,1na
12 ł®
Turcja się również zgodziła;
U h cbC;.^ P !t była mowa o uprawnieniach oby
ła m ‘‘u
T urci' Pr2yczeni tu delegacja turecka
iiBg Czn_vci, pCv' !' driała się przeciwko dupuszczesiK
lśl.-Z
do si,dów. tureckich i t« by!
g!{Wn w ńecyduiących c zerwaniu konfert-ncji
jf c i, klór-?
n>‘2E«ńy były warunki cz -. r.r
,4ki, iaiąi - l)tnawia-y sprawy natur, f-nansi v.c-j,
''
2f,r" ~ ........... .
- sto
W;/' -!1 i odmawiając jej prawa pobrania odw-<a ‘ "dennych od Grecji. Penie waż delegacja
W^icjgi sS ®ra w ostatnio wymienionych
rawach
■k
"stąpić, konferencje skończyła s . na ni-

0

J?.V wspomnieli na wstępie można w naje ’a'h spodziewać się wznoc ienia działań
ein Ws.hud-ie. Ponieważ jednak
lł'a,Vtii-1na B*';ck
;ak-em
Sc t. motł hv rozniecić pożogę na całą Europę,
przypuszczać,
że Koalicja nie da
. . .
niepowodzeniem w L -zannie, iecz pobsrit. Wania celern doprowadzenia dzieła

Opowiadamy sobie wiełc e drożyżnie, o jej sza
lonych skokach, o cyfraeh astrensmicznych, z jakimi
w normalnych czasach nikt nie miał do czynienia,
o sumach zarabianych i wydawanych, e tem kto Wi
nien i kago należałoby uszczęśliwić publiczną chłostą
itd. itd. Wszystko to są opowiadania na wzór spowieścl i plotek Krążących wśród kumoszek, w których
z „igły robi się widły" i z „wideł — igły." Przelewa
si^ siewa, słowa, słowa i popełaia te same błędy.
Tymczasem przy takiej gecianinie, ci. którym zależy na
, baiźganie'1 w Polsce, pe eichu, skromnie, rebią swoje,
stacza,ą państw* w te, ie! bfgna gospodarczego. Od
łych , prac vr.ików" oczy tp. łccztństwa i śl.-płe paplcniną, sa odwrócone
Kio v%ii icn? Wszyscy I . nikt. .
A więc nikt nie uiniei ? Niby tak, bo jeśli W'szysct»
wszystkich pociągnąć do >jpmYiedzhlaości trudno.
A jedn.-k są tacy, których należałoby pociągr-ąć do
surowej odpcwiedzialnuści. Są tacy, którzy w oczy
płaszczą się ptzed spŁ-łeczeńtr- ęm, zwalając winę drozjzr.y na taJenuitc?y< h pasknrzy, których palcem n e
mogą, (a może nie chcą?) wskazać. Tymi. pask; r ami
wywja.ącymi się z rąs. spi.łecteńsłwa jest ca.-a lewica
w Se,mie, a w szczególności jej brylant, g*altem
szlifowany na swój sposób przez Drszyiiski.h Perlów.
Djamandów itp. „patrjorów*. Brylantem tym jest mc
kt > inny, jak przeciągający swój żywot z dnia na
d z i e ń N f* ł?

' SM
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Aby nie być gołosłownymi nie zasłużyć na zwal ’ |!
czan/ przez nas system „paplaniny 1 przytaczany tak15 r
na powyższe twierdzenia.
ł j
Powszechnie wiadomo, że gospodarka państwowi,
chcąc połączyć koniec z końcem i doprowadzić buJżep,
pań: rwo-.vy do równowagi, musi stosować w/ględ.enfi
sieb e jak najwięk zą oszczędność.' Tymczasem preli
minarz budżetu
państw'owego na b. kwartał"
opiewa, cy na sumę 1 biljoną 200 miljardóuP
(1 200000 000 0C0 m k) zamiast redukcji wyda’kówl
wprowadza zw iększenie liczby urzędników w niektórych
uizędach kup ią samochodów itp., które to inowacjr.
połączone są z olbrzytr.iemi kosztami (np. samochody
100 miljardów m k)
ś
Chrześcijańska Demokracja jasno przewidując, żc
pr.-y takim preliminarzu budżetowym r.ie może być
mowy o sradku drożyzny, postanowiła go odpowiednio
przedyskutować na Sejmowej Komisji Budżetowej
i doprowadzić do skreślenia niektórych jego punktów
Z tem zgadzali s{ę nawet lewicowcy o sumieniu nie;
tak gięik m jak np. leader Narodowej Partji Robot
niczej p. poseł Chądzyński. Ter. to p Chądzyński na
prepozycie szczegółowej dyskusji nad budżetem, od
powiedział wnioskiem przyjęcia preliminarza budżetui
państwowego bez dyskusji Lewicy w to prai. Boi
boi ją obenutj/.ic może suma 1 M iona 200 miijąrriów mk >
Tak to Sejm zamiast bronić-państwo przed wzro-,
siem drożyzny, kierowany przez lewicę wpycha państwo
i społeczeństwo w nędzę drożyźnianą. Tak to po-j
słowie lewicowi, a w szczególności posłowie N. P. R.
bronią egzystencji robotników i
j
Caia odpowiedzialność za wzrost drożyzny mechaj,
więc spadnie na tych, którzy się mienią reprsżentantmi;
szerokich warstw „pracujących1. Niechaj im te warstwy:
na takie zabójcze dla państwa i społeczeństw praktyki
odpowiedzą w odpowiedni sposób.
Nie dziw tedy, jsk zaznacza poseł ks Kaczyński
w artykule zamieszczonym w naszem piśmi.-, na na
stępny dzień po uchwale lewicy, dolar z 29 tysięcy
marek polskich podniósł się zaraź na 35 tysięcy mk.
A dziś?
Marka polska wobec niemieckiej rośnie, a'e spada
wobec dolara i drożyzna rośnie.
-—

ntomi posła Wojciecha Knrfantego.
iv.

Komu zawdzięczainy wzrsst drożyzny?

[

! t
1

Co do szkół, to i tutaj o oszczędności niezmier
nie trudno, b» wielką mamy misję do spełnienia na ]
naszych kresach Wschodnich i Zachodnich i nie mogę ,
pewied2ieć, abyśmy tę misję dotychczas należycie
spełniali Ci Nauczyciele, których wysialiśmy na te
Kresy bynajmniej nie odpowiadali naszemu ideałowi
o wychowawcach obywateli naszym ideałom o oświa
cie ludu, której krzewienie ciąży jako pisrws .y obo
wiązek na barkach Państwa. Aie my, jako Chrzęści^
jański Kiub musimy żądać — o czem o. Prezes Mini
strów nie wspomniał, — ąby.w sprawie wychowania;
aby w szkoła.h zapewniony, był odpów-ieóiii wpływ
Kesc elewi, jako te«u, który jest naczelnym wy
chowawcą naredu. (©klaski na prawicy.) (P. Micha
lak: Al* nie księżom jako politykom.)
Nie księżom jako pelitykem, tylko Kościołowi,
który jest naczelnym wychowawcą narodu (Brawa.)
( Hus: A rabinom?) Ja rabinom tego prawa w szkof.-.h żydowskich nie biocie, tak same p storom ewan
gelickim, to j st zasada, ko rej żądam dla .wszystkich,
A teraz, kilka słów "poświęcę tej dziedzinie naszej
po lit; k- wewnętrznej, której, nie pominął, ate którą
, był powiedziałbym p. Prezes Ministrów kilku słowy.
Chodzi o los i dolę naszego robotnika i naszego chło
ną, Robotnik nowoczesny) który prże.wi straszną
wojnę światową i w tej wojnie świót z, , pozaht swó!«
wpływy, swoją siic, swoją potęgę — a to samo doty
czy cbiopa — ter. nigdy n.e wróci do dawnego stano
wiska społeczno-prawnego. (Głosy: Słusznie) (Pat>
Mich:!«k: Aie co na to powie p. Wierzbicki?) Ten
robotnic m .oczts. y, który uświadomił safcip dzisiaj.

jl j oby, od jego zdrowia, od dobre by tu jego rodziny,
«
i robotnik pragnie — i słusznie pragnie — wspól; ' ; eydująeego głosu w organizowaniu prressa produk‘ i .aego. i to stanowisko nasz klub mu przyznaje.
,-j jlos: Ale nie wiem co p. Wierzbicki na to powie?)
j , / lilie Kolego, ta uwaga nie jest bardzo na miejscu
,,
I w tym kierunku wszeikie iąda.tia i dążenia, ro•1 •1ttników popierać b-,dz>tmy Te rady robotnicze, na
i
rinej ustawie nie opaite ber wszelkich określonych
;P , ,aw powinny być ujęte w ramy ustawy. (Pan Mialak: To jest rewolucyjna mowa) Jeżeli Pan ta
. | izywa rewolucją, to Pan jest burżujem.
Brak tej
ijj ;■ ławy dla reprezentacji robotniczych w życiu gospo
i ’ j Irczem, powinien bvć usunięty. 'Nie do tolerowania
./■[ st ten stan rzeczy, że jedne dzielnice mają uberpie■?,! lenia społeczne, a w drugich brak ich zupeinie. Rząd
.
‘powiedział, że przedłoży nam ustawę o zaprewa( , leniu ubezpieczeń społeczno-robotniczycb.
,
Pragnąłbym tylko tyle zaznaczyć i wyrazić tu żyrenie, oby ta usiawa nie była ślepem naśladowaniem
■ igraniey, oby nie była problematem przeniesionem
j
innego kraju w nasze zupełnie inne stosunki, tylko
c j .by przygotowano i przedłożono projekt, któryby od•
owiadał rzeczywiście naszym warunkom i potrzebem.
;c ’ ; Jeżeli chodzi o dolę chłopa, to my wszyscy wiemy,
• i potożenie chłspa jest nader ciężkie. Nie uważam
1;go bynajmniej za przesadę. Jeśli tutaj niektórzy
:. ■1vierdzą, że na rodzinę chłopską przypada dwie pary
' j-i ułów Takie wypadki były liczne i są liczne, nic
■ 'śem czy stanowią regułę, ale zachodzą,
; I
Stwierdzić należy stanowczo zmniejszenie się pro■« 1ktkeji rolnej, bo rolnik nie może czynić żadnych in' - estycji, bo ceny, czy to na wystawienie budynków,
5 zy na zakup bydła, czy na sztuczne nawszy, są dziś
:go rodzaju, że nikt ich zapłacić nie jest w stanic.
J,; i > ile chodzi o reformę rolną, kićra nam wszystkim
•>;' :ży na sercu, to chyba na tym p u n k c ie ... (Wrzawa
}y poruszenie na iawach ludowych). Zamiast się cieszyć,
•< i| fe Panom idę na rękę, to Panowie mnie atakujecie.
: ile na tym punkcie jest powszechna zgoda. (P. Kiernik?
,i1 'eby nic nie robić), że referują rolna w tej postaci,
I / jakiej ją mamy obecnie, była raczej przeszkodą dla
p tworzenia tego pilnego stanu chłopskiego, który
yi s Polsce musi być podstawą wszelkiej silnej państwo, wości (Brawa i oklaski na prawicy). (Głos: Zdawaoby się, że Pan nie jest endek, a Pan jest endek).
v leżeli to ma być tiowcio, to znam lepsze dewcipy.
C o‘ do reformy rolnej, to zdaje mi się, że na tym
c ■ punkcie między wszystkimi istnieje zgoda. Muszą być
i jewne sumy potrzebne na ten cel wyznaczone, co do
których powinno nastąpić porozumienie, wysokość ich
. 'est przedmiotem rozpraw i kompromisów. Musi być
II pewne minimum ziemi, wyznaczone na potrzeby re'ormy rolnej, co do tego minimum można się również
, porozumieć. (Głos: A upaństwowienie lasów ?)
Dobrowolna parcelacja powinna być dopuszczona,
ite poa kontrolą Państwa, a w całej reformie rolnej
V powinna być i planowość i celewość, ja przez lat
29 mojego życia publicznego, jako członek Sejmu
{pruskiego, patrzyłem na osadoiczą robotę pruską
‘-'i- i wiem, jakie to było zadanie niezmiernie trudne, jak
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Położenie w Zagłębiu Ruhry
Po paru dniach spokoju, jaki panował w Zagłę
biu Ruhry, donoszą znów e pewnem podnieceniu, podsycanem przez rząd' berliński. Podniecenie to nie
ogranicza się już tylko do oporu urzędników, ale i sla
newisko ludności jest znacznie mniej przyjażne szcze
gólnie w ostatnich dniach. Władze wojskowe wydały
wszelkie potrzebne zarządzenia. Przewidziane także
wydalenie całego niemieckiego personelu kolejowego
z Nadrenji i Zagłębia Ruhry. W ten sposób będzie
można przeszkodzić próbom sabotażu, a z drugiej strony
francuscy kolejarze będą mogli wznowić ruch. Ostatnie
zarządzenia są tem konieczniejsze, gdyż kolejarze nie
mieccy unieruchomili wszystkie międzynarodowe po
ciągi pospieszne. Władze francuskie chcą bezwarun
kowo pociągi te z powrotem uruchamić i mają nadzieję,
iż uda im się to z końcem bieżącego tygodnia.

O ro b o tn ik ó w polskich.
Pismo junkrów pruskich . Der T ag 1 donosi dzisiaj,
iż posiada dowody tego, jakoby Fiancja do akcji
swojej w Zagłębiu Ruhry wciągnęła nietylka psiskich
górników ale także wzmacniała palakami swóją armję
okupacyjną, Dziennik fen podaje, iż wczoraj wyje
chało z Gdańska kilkuset górników polskich z G. Śląska
opatrzonych obficie w pieniądze i odprowadzanych
nawet przez francuską orkiestrę, Ponadto poszczególne
grupy górników polskich jechały do Zagłębia Ruhry,
jednakże poznali ich kolejarze niemieccy i z powrotem
odwieźli do granicy. Do Ham misli podobno dziś
przybyć robotnicy polscy, którzy oświadczyli, iż jadą
da Ameryki. Jednakże chodziło tutaj nie o wychodź
ców polskich, ale o robotników zwerbowanych przez
armję francuską. Poiacy ci mają agitować wśród
ludności na rzecz Francji. Dalej donesi ten dziennik,
iż wczoraj pizybyła do Esberfeldu 20 Polaków opatrzo
nych paszportami francuskimi a w końcu, iż w Essen
poznano jako żołnierzy francuskich robotników poi
skieb, którzy rzekomo z kopalń nadreńskich mieli wywędrować do Ameryki.

Ł a m a n ie oporu.
„Beutsche Allg Zeitung" donosi: Ponieważ zarząd
koloi niemieckich odpowiedział odmownie na żądanie
dowództwa francuskiego podjęcia ponownie ruchu po
ciągów międzynarodowych, przeto dziś rano artylerja
francuska edmaszerowała w kierunku wschodnim
W ciągu dzisiejszego dnia została obsadzona miejsco
wość Kurloffan na wschód od Appenweier. Obsadze
nia innych miast ma nastąpić w najbliższych godzinach.

W milczeniu pominęli pierwszy ów gmach od
czoła i zeszli ku ogrodowi, wśród którego stał drugi
nie mniejszy, ani mniej ozdobny, również marmurami
okładany, posągami i hałasami strojny! Wszędzie wi
dać było nadzwyczajne staranie o to, aby się wszystko
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
prezentowało pańsko i niepowszednio, bo nawet studnia
u nturu na sposób włoski była przyozdobioną i lwia
paszczęka rozwarta wylewała z niej wodę do ogromnej
•
Pałac teraz główny miał na oku przed sobą konchy kamiennej.
J przypatrywał mu się ciekawie, mimowoii. Jako żyw
Wszystko tu Płazę zdumiewało, aż do latarń
! nic podobnego nie widział.
u wnijścia pozłocistych, przy których znowu kilku pie
— Stroją teraz panowie domy swe jak kościoły — szych żołnierzy z halabardami stało na straży; a żoł
rrekl w duchu.
nierz te był nie tyle jod wojny co od parady, cały
Uderzyły na czole gmachu cztery naprzód posągi w jaskrawych sukniach i obszyciach lśniących
królów polskich, pod któremi podpisów złocistych
Młody przewodnik jakby chciał zdziwionemu szlach
Płaza nie czytał.
cicowi dać jak największe wyobrażenie « wspaniałości
Oprócz tych statui po rogach gmachu stały dalej pana swojego, szerekiemi wschodami jmarmurowemi
mnogie inne, a gdziekolwiek dach przeglądał z za wprowadził go na górę i pominąwszy antykamerę,
: balasów złocistych, wszędzie miedź na nim przy wie przez drzwi, sadzone misternie drzewem zabarwienem
życzkach, a na większych przestrzeniach dachówkę i kością, wwiódł go do ogromnej sali.
widać byłe.
Tu waszmość poczekaj na mnie — rzekł z uśmie
Płaza mało co od bramy odstąpiwszy tak się chem — czas mu się dłużyć nie będzie, bo jest się
wpatrzył w te dziwy, źe jak wryty stał i cokolwiek czemu przypatrywać.
się zapomniał. Byłby tak może za długo pozostał
W istocie sala te była jedna z najwspanialszych
w tom zdumieniu, gdyby z cudzoziemska ubrany bar w pałacu, na którą się ówczesny smak i kunszt wy
dzo wytwornie młodzieniec nie przystąpił do niego sadził, a kanclerz kosztu nie żałował. Ani na zamku,
z pytaniem:
ani u Kazanowskich, którzy jedni mogli z Ossolińskim
— Czego waszmość sobie życzycie?
iść w zawody, nic piękniejszego widzieć nie było
Zawahawszy się nieco, rzekł Płaza:
można.
— Z JM»ścią panem kanclerzem widzieć się muszę.
Okna, umieszczone w górze, oświecały ją i czy
Uśmiechnął się pytający.
niły wesołą. Strop i część ścian całe były gipsaturami
— Nie może to być — rzekł — dopóki kanclerz złaconemi okryte, których linie, zwoje, floresy układały
nie rozstrzygnie, czy wam posłuchanie dać zechce, a na się wielce wdzięcznie. W górze pośród nich marmu
to potrzeba, aby wiedział sprawę, która was tu spro rowe popiersia cesarzów rzymskich, przywiezione
wadza. Czas mu drogi.
z Rzymu, stanowiły wytworną ozdobę.
Płaza skrzywiony podniósł wzrok swój przenikli
Od stropu -'począwszy, opasanego sztukateryą bowy ku mówiącemu i rzekł bez uniżoności, jakiej się ga!ą, aż do posadzki wysadzonej we wzory kunsztownie,
może młodzian spodziewał:
wszystko było nadzwyczaj Starannie wykończone.
— Są przecie sprawy, których się nie zwierza — WieSki, przepyszny komin z czarnego marmuru w po
rzekł — a takie tylko samemu panu do ucha należą. środku poprzedniej ściany momcnttinic się wznosił.
Właśnie też moja taka.
Ściany same prawie okryte były ogremnemi
Namyślił się nieco.
obrazami, umyślnie z rozkazu kanclerza przez wło
— Jeśli to wasza rzecz rozstrzygać lub kanclerzowi skich mistrzów malewanemi wedle skazówek danych
podawać wiadomość — dodał — chciejcie powiedzieć, przez niego. Przedmiotem „ich były dzieje domu now 
że z listami przybył ktoś z kresów, ale ich nikomu nie sze i dawniejsze, bo u Ossolińskich teraz i prastare
wręczy, tylko samemu JMości.
tęczyńskie jednoczyły się tradycje.
— Chodźcie za mną — odparł młodzian po
Nad kominem samym wisiał obraz, przedstawiający
ważniejąc.
króla Władysława IV na białym koniu wśród pola

Na królewskim dworze.

i*,

11

trudne do wykonania. A co do Kresów, co do Wo
jewództw Wschodnich, to tam równocześnie z interesem
naszej ludności rolniczej złączony jest nasz interes
państwowy, ja żadnej nie uronię łzy, jeżeli znikną tam
obszary dworskie, a zaludnione będą przez liczne
•rzesze walecznych chtopów polskich (Oklaski na pra
wicy) nie ze szkodą ludności rusiriskiej, bo my tylko
ziemię polską na ten cel obrócimy, a żaden rusin ani
piędzi ziemi stracić nie może. (Gtos: Pańszczyznę kto
robi?)
Dok. nast.

Robotnicy polscy w Niemczeć zeeW
„Dziennik Berliński" poświęcił artykuł 1 kod
polskich robotników sezonowych w Niemczech. ód
Autor zapytuje, czy losem tych robotnik ninie
_v
powinien się zająć polski związek robotniczy, zwll Q(,c
że robotnicy często za półdarmo wysługują się i si.
juszom niemieckim. Jeśli rządowi polskiemu ,1
obywateli swoich leży na sercu — o czem nk ftie
się wątpić — to powinien zawrzeć czemprędze koi
wę emigracyjną z rządem niemieckim, a d«
Pol:
niemiecki nie będzie ujawniał chęci do niej, a Ni
szczelnie granicę dla robotników i kierować euts
państw Polsce przychylniejszych, jak Francja, kaci
Austrja lub Belgja lub zatrzymać ich w kraju
odpowiednią możność zarobkowania. Ostateczni IU
wyjścia przez udzielanie tym robotnikom zapoflj1li s
bezrobotnych nie będzie potrzebna, gdyż I Inyn
pruscy widząc, że pracowanie na ich ebszat iazii
jest dia robotników polskich kwestją życia i ! ! w
jak również odczuwszy dotkliwie na swoich kies* >Mi
i
hrak
rnhnfników. sarni
sam i zmuszą
zm usza rząd
r/p.H niemi1
niefflW
brak fvr.fi
tych robotników,
zawarcia wspomnianej umowy.

Czyja to robota?

Zdawatooy się, że w powiecie naszym „ t
idzie jaknajlepiej, że Niemcy po bezczelnych - ^ r
wystąpieniach przeciw polakom, jak to nieda''-'*11
scc miało w W Kozi, a ostatnio i w Rychtal11,
miętali się i choć pozornie udawać będą „W
obywateli polskich
Tymczasem z kilku stron donoszą nam o t1 VĘj
wybrykach „uciśnionych" Niemców, nie m sgtff
tychczas pogodzić się z faktem że żyją
i ustawicznie wszeikiemi sposobami dążą do * jjjjńf
jaknajprędzej połączyć się ze swoim „„Vaterla
v a w » -Win.
Na każdym kroku obchodzą rozporządzenia t
władz, stale robią jakieś trudności, wynajduj*1 W|<
to nowe jakieś sposoby. ■
ł tak znowu w tych dniach mamy do
nje
nia kilka faktów:
tę
Otóż sottys w Stogniewicach wtargnął
kjnj
bezczelnie żądał, ażeby nauczyciel wykłada
po niemiecku.
Bzy<ji
W Wielkiej Kozi urzędnika celnego, któreit"
znaczone został* mieszkanie w domu pewnego* ^
nie wpuszczono de mieszkania, sprewadzając j* szer,
prędce jakiegoś kolonistę z Łęki, by ten ctl
j
mieszkanie owe zajął.
, '■Hi
W Proszowic ks, dr. Polednia przeznafh Opns
dnikom celnym ławki w kościele, na co dozór *• 4c n
składający się podobno z samych Niemców, a®; 'tvcć
hakatystą niejakimś i Kubissm na czele,taką **•? rbac;
zapołał do urzędników polskich, lż pustano^
j
wydzierżawić i to jak słychać, wśród „deursebr *zeć
Jak wiadomo, ów Kubis jest bratem znanego R
ks. prał. Kubisa ze Śląska. Podobno urząd** Jcej
jakieś składki, które mają iść do Niemiec
,
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż ^ !nią
do czynienia z jakąś antypolską akcją, a ni***! X jj
— E* Jj.«
bitwy. Obok obraz_ przy pominął chorągwi* J i(j0^
kopijników, które Oss*liriscy na obronę kraj*
wiali; na prawo, Ossoliński w chwili, gdy
ptJ
zetrzeć się mieli z wojskiem królewskie*. * ly,
pieczeństwem życia rzucający się między si®*
tnie, aby starcia bezbożnego nie dopuścić. ,, tyj,
Wizerunki Ossolińskich malowane przez i£
skiego malarza Ammana, sceny z dziejów ei^
bitwy, jedna, w której Ś Anna patronka źj( ś
przodkowi kanclerza, w złocistych ramach
to|J
całe ściany. Sala poświęcona była tym wsp0' #n l
chwały przodków, której kanclerz usiłował K |B
ly.*ł
świetność, Znakomity mówca i dyplomata P°' t«
i
jąć stanowisko przeważne i utrzymać się
*8
końca.
i tą n”
Płaza patrzał, patrzał i napatrzeć się ^ fi«ctv
Jedna ta sala dawała mu wyobrażenie pcw tc^
i wielkości człowieka, który się tym blaski*1*
Jeden z wielkich obrazów, wystawiający^
królowej przez biskupa Ossolińskiego, ściąg*
Płazy. Rysy pięknej pani przypomniały
jakąś znaną twarz dawniej ukochaną i p " ' u y
zrosiły
W ilson y się
Uiij łzami.
1ŁC1111I,
Odwrócił
w u w i u u t oczy,, aaby
uy w
w iraż^JJ1
e - . , ^ -z.;:
prószyć, rozpatrując się w czarnych tnaf? fn>•>
odrzwiach i ozdobach, od których obicia jedł'l‘ '»
u.:.,., u------A ., j ....................r.._u
6,
bijały
harmonijnie.
We drzwiach portyery iłt!n
*
Ossolińskich, którzy trzymali rycerze jedwab*
jedwab' !«<!*,
osłaniające je u dołu, które też do najmniejs«.|
gółów miał czas rozpatrzeć „Płaza i P°wr,®«
powr^f. ftiąy
wolnie do obrazu koronacji i do niewieści* 1^tg
która go w inną życia epokę przeniosła,
itjd
z portyer się podniosła i młody dworak niep0
sic zbliżył do zadumanego.
j ^ •
— Chodź waszmość za mną — odez"14 5kanclerz chce przyjąć waszmości.
U !
Drgnął nieco pochwycony tak niespodĄ
dacz i pospiesznie ruszył za swym przewodir ;
Szli tedy dalej przez cały szereg p o k o K '** dj,
ozdobnie i zbytkownie urządzonych
Co Cu
krok radby się był Płaza zatrzymać, ale ni!1” 5'e
przedzający go szedł spiesznie
i
Cudów takich nigdy w życiu nie Ogląd3L ;e°źvv
miał 0 nich wyobrażenie; w prostocie
L- pi
......* iż taka świetność -i• zbytff
wał może -nawet,
--.„i! l^Zlt
w świątyni Bożej, naostatek w zamku
'J
,t
%
w mieszkaniu magnata, urągającem tym P T
i kościołom i tronowi.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

I

eCf W ciągną się z osławionego „Deulschtumsbunau."
®6gólnie ów „Deutschtumsbund" działa na kresach
Wiodaich. gdzie tu i owdzie znajduje jeszcze posłuch
C" |W zgermanizowanych Polaków, i najprawdopo*
ł '”*ei zajmuje się szpiegostwem, jak to miało miejsce
-nojnicach i Tczewie na Pomorzu, gdzie wykryto
I s'eć szpiegowską i odnośne koła zamknięto, Z cen1,Deutschtumsbundu“ rozchodzą się najprawdopoWiej tajemne nici szpiegowskie na całą Polskę, iam
p^centrują się myśli przewodnie irredenty pruskiej

— G łodow a śm ierć. W Lublinie w piwni -i
domu przy ul. Grodzkiej znaleziono starszego ezłowieł , jj
— N abożeństw o za duszę ś p. N iew iadom  będącego w agonji. Usiłowania lekarza przywro :erd ! ;
skiego. Przy olbrzymim udziale ladaości z wszyst życia starcowi okazały się bezowocnemi. Jak ustaloil
kich sf-r odbyło się onegdaj w ksścieie św. Marcina starzec zmarł z głodu.
ft|H j
nabożeństwo żałobne za duszę śp. Eiigjutta Niewia
— W ysiedlanie żydów. We Lwowie zaczę
domskiego. Odprawił mszę św. proboszcz parzfji irs. się już oficjalne wysiedlanie żydów przybyłych z Ros
dziekan Mayer. Po nabożeństwie, gdy publiczność Z polecenia władz komisarz tamtejszej policji rozpocz
spuszczała świątynię, przed kościołem zaczęto zbierać swą dz ałainość. Rozpoczął na razie od rewizyj w h
składki na pozostałą po Niewiadomskim rędzinę. Usi teiacb, w których jednak nie znalazł ani jednego żyd , jjj
łowała temu przeszkodzić policja i odebrać koszyczek
^Najlepszym tego dowodem jest, że przywódca w który składane pieniądze. Pabliczneść nie pozwo
I fu*schtumsbutidu“ major Graebe jest w specjalnych liła na zab’ranie pieniędzy i sprawdzenie nazwiska
— P rzeciw L udendorffow i. W Celie dosz | ,
“ Ch u rządu berlińskiego i świeżo otrzymał nową osoby kwestującej. Zajście to wywołała powszechne
i jęmnację wojskową.
z okazji przybycia Ludendorffa na zjazd niemiecko-m | j
wzburzenie.
Drugie
nabożeństwo
odbyło
się
w
ko
:zn>L
rodowego związku chłopskiego do wielkiej manifestai
j
o * Mświ się w Polsce dużo o „rządzie silnej ręki" ściele św. Józefa. Suma zebrana na nabożeństwie robotniczej. W chwiii gdy Ludendorff opuszcz jjł
Sikorskiego. Czy rząd nie ma na tyle siły, aby przed kościołem 0 0 . Franciszkanów przekracza dwa
dworzec wznoszono okrzyki: rzeżnik, krwiożerca, ge
^machem sprzątnąć z powierzchni ziemi te i pół miijona marek.
Hackenkreuzlerów, niszczyciel kraju, grabarz Niemii
i*!
s ^akatyzmu, irredenty i szpiegostwa, kryjące
i
— 3 S an .o b ó jstw a w Possneniu. Onegdaj za itd. — Podobne owacje odbyły się przed hotelei
ieswri? r^żnych miejscowościach kresów zachodnich, mieszkała przy ul. Słowackiego 27 Irena Saiwińska
w którym Ludendorff zamieszkał. Sztandary wywi i
rnitf°°^Ce w żywotne podwaliny naszej Ojczyzny,
rodem z Częstochowy odebrała sobie życie wystrza szone na jego cześć, zostały na żądanie robotnikó j
łem z rewolweru. Trzydziestodwuletnia donatka przed zwinięte.
samobójstwem pootwierała w swoim pokoju kurki
— Ruch pow stańczy na U krainie.
„Gaj,
gazowe. Powód samobójstwa bliżej nieznany. S żyła
w rozwodzie z mężem od dłuższego czasu. — Późnym Lwowska" dowiaduje się. te według urzędowyc
wieczorem wyskoczyła z okna Iii piętra przy ul. Piotra relacyj sowieckich-ruch powstańczy na Ukrainie zataci
K alendarz rzym sko katolicki.
coraz szersze kręgi i znajduje poparcie ze strony gł(a
\V5 tek
9 go lutego Apolouja p. m , Cyryl b., Aleks, w dr. Wawrzyniaka 17, 11-letnia Hłlina Waiczakówna. Od dującego wlościaństwa, zwłaszcza przy napadach r
h 1 'ot?
niosła ciężkie obrażenia. Dziewczynę przewieziono do
10- go „
Scholastyka p.
rządowe składy aprowizacyjne, Z* teren swoich operac^
D# a®«i« 11- go „
Zapustna. Dezydery b. m„ Sewe szpitala miejskiego. — Uczeń szkolny Bogdan Urba
ryn op. w.
^lu
nowicz usiłował popełnić samobójstwo w mieszkaniu powstańcy obierają przeważnie miejscowości, położoiy j
Wschód słońca o g e iz . 7,32
Zachód 4,57
laj!'
przy Wierzbięcicach 15. Wystrzałem z rewolweru zra zdała ed linij kolejowych, wsie i drobne miasteczk
„
„
o „ 7,30
„
4.59
nił się ciężko w bok. Nieasszłego samobójcę umie gazie powstańcy natychmiast iynchują komunistycznym
..
„
o „ 7,28
„
5, 1
działaczów oraz niszczą i rabują wszelkie zapasy zboin
szczono w szpitalu miejskim.
3 *bjsiC 9 W A .
Napadają również na pociągi, transportujące zboże, ą m
O wzmożenia się ruchu powstańczego w czas:
w
'Jjiji Nabożeństwo żałobne za spokój duszy śp.
SS.-taitn świadczy fakt, że gjównodowedząuy .zbrę ; |j
' ilfiai, 3 Niewiadomskiego odbyto się w kościele pa1 ifPraui? w Kępnie w czwartek 8 lutego. Mszę św.
— C h a rak te ry sty czn y in eydeat. Na pogrzebie nycłi sii Ukrainy, Franie, Ogłosił rozporządzenie, w kf£' j jj
j
■itliawi '1 ^ Pr°t> Nowacki przy wielkim ©Harzu i przy Niewiadomskiego zaszedł wypadsk, który rzuca wy rem przeznacza specjalne oddziały jazdy do stłumien
!
°*ym wśród jarzących się świec"katafalku.
mowne światło na metody stosswaa® przez władza i likwidacji powstania. Ruch fen pozbawiony jest wszekieh cech aarodowych i szerzy się wyłącznie na t?
:Si4 tiiej*7'*etnSą rocznicę założenia obchedzilo w ubie rządowe. W czasie pochodu ksnduktu pagrzeboweg# nienawiści do komunistów.
c
i
na
cmentarzu,
fotegraf
p.
M;rj«n
Fuchs
doksnał
lę . 21ek Tow. Młodzieży Kupieckiej w Kępnie,
— Człow iek z w ypożyczonym i żebrani’
12
zdjęć
dla
..ilustracji
Polskiej".
P.
Fuchs
występswał
do, |rJtlj'nt!:nck odbyła się rano msza św , papeiudniu
W Wrocławiu znajduje się pewien człowiek, k tó r,
?! I n '* Jubileuszowe. Zagaił prezes p. Juszczak dluż- zupełnie jawnie, w eczach władz płiicyjsych, repre nosi w sobie wielki skarb. Liczący dzisiaj 34 la: ',4
>zydiuiemówieniem, « i‘ając przybyłych gości. Da zentowanych bardzo licznie. Przywitał się ze wszyst ślusarz, będąc w roku 1907 jako czeladnik śiusarsi,'
enjj
zebrania wybrano pp. W. Przewoźnego kimi komisarzami, którzy nawet ustawili mu się do przy pracy na budowli zatrudniony, został przez wia |j
Etvij ^ guckiego (sekr) Feigego i St szaka (lawn ). specjalnego zdjęcia, K anistrze ei nie mieli żadnej z dachu zrzucony i poniósł bardzo ciężkie uszkodzę
S* 8zern«rtt2eniu obecnych gości i członków wygłoszona wątpliwości, po co i diaczege s. Fucns przybył na nia. Przywieziono nieszczęśliwego do kliniki, w które
c#1
sprawozdanie z 17-letniej czynności towarzy- pogrzeb. Tymczasem gdy p. Fuchs powrócił do demu, lekarze stwierdzili zdruzgotanie czaszki, i połamani
r, Ha„i1|Cm dłuższy referat wygłesił p. Cefta, prezes przed bramą eczekiwaiy go 2 sawechedy policyjne wszystkich żeber z wyjątkiem jednego. Przy staranne | ‘
iy* Upogi1- .* Poznania, poruszając braki i dolegliwości a przed mieszkaniem stali policjanci z komisarzem aa pielęgnacji, a bez najmniejszego ruchu ciała przetrwa
k* ?ć tn)2eniu Młodzieży w czasach dzisiejszych, nawc- czele, który aresztewał p. Fuchs;: i odwiózł go samo- ów człowiek 4 . i pół roku w szpitalu. Lekarze posta j
* ' iiycj'dzież kupiecką do wstępowania do Zw. Han- chederr. do ratusza. P. Anusz oświadczył p. Fuchsswi,
nowiii dokonać operacji. Odstawiono go więc d
i a 'D,cza'' ^ s' ł,r°b. Nowacki porusza różne kwestje, że zrobione przezeń zdjęcie okłada aresztem i przed kliniki chirurgicznej, gdzie rozpoczęto naprawiać czaszk
i *** kr P6lni?'lzy innetni, że pokłada nadzieję, iż stawi je cenzurze. P. Fuchs zażądał, aby wywołanie i uzupełniać pałamane żebra W czaszkę wsadzom j ;
i'1 rztd sCsavve kupiectwo, tak jak dotychczas umiało i utrwalanie klisz odbyło się w jege ebecności i przez pylę metalową, a piersi przez złote żebra uzupełniam
»' Ogj
Wszelkim zamachom na pelski stan kupiecki jego własnego Iżberantą. Żądanie t« spełnione, ale Po dwóch i pół roku mógł pacjent klinikę opuścić
I** Icej na*zych, tak i w przyszłości stawi cz»!« coraz co się stanie z kliszami, niewiadomo. — P. Fuchs wy Od tego czasu jest zatrudniony w swoim zawodziiysltijL^żającemu nam zalewowi „bandelesów" ży- toczy niewątpliwie proces o pogwałcenie wolności w fabryce cygar. Na uzdrowienie nieszczęśliwego zfo
ś* :,1B i'' .Prezes towarzystwa, dziękując za przenió osobistej przy spełnianiu czyaiości zawodowych i za żyło swego czasu towarzystwo zawodowe składki
sł ki, ^ °«zaną życzliwość, zanosi prośbę do Prezesa żąda zwrotu strat 2a czynności zupełnie legalnie doko w dość pokaźnej 3umie. Największy wydatek stano 1
<4 k d P^w Samodzielnych, by zechciał znów po- nane w obecności władz policyjnych.
— E cha b ezpraw nych konfiskat. Na wcze- wiły potrzebne metale szlachetne przeważnie złote ;
i Uując ,zycia Towarzystwo uczni handlowych. Narajszem
posiedzeniu Sejmu Związek Lud.-Nar, wniósł i platyna na jego piersi. Krewni pacjenta musieli pod '
it Sl*0h io '• Poruszonej sprawy, podaje p. Staszak do
interpelację
w sprawie konfiskat pism narodowych za pisać rewers, jako zobowiązanie, że zgadzają się, i:
ni Wych 8ci iż część majątku Towarzystwa uczni hanumieszczenie
listu śp. Niewiadomskiego i epis jege owe złoto i p atyna jest wypożyczone, a po śmierć 1 j
. Ptzet)1Przechowuje się u niego. Prezes, dziękując
stracenia,
w
czem
władze nasze dopatrzyły się prze pacjenta będzie zwrócono Towarzystwu Przy dziesiej
itili °Wienia i życzenia, zamyka uroczyste posiestępstwa. „Oaz. Poranna" pedaje ostatnie słowa szej ogromnej wartości złota i platyny nosi* ów czło
'
ty
wiek z złotemi żebrami olbrzymi majątek w swych i
4l,^ ° rem w Piknie udekorowanej sali odbyła śp. Niewiadomskiego, które brzmiały: „Umieram za piersiach, na który w dzisiejszym czasie wielkiej lakoi ®c*SsT*V Po polonezie odbyła się wspólna kawa, Polskę, którą gubi Piłsudski". Słowa te zostały podane roośei nie jest wykluczane, że ktoś wyciągnąłby swe 1
:e,śótyj . ei wygłasił p poseł Wojtkowiak dłuższe w powyższej interpelacji.
zbrodnicze ręce, aby sobie ten skarb zabrać. To też
;.| eS* j den’e, podkreślając znaczenie kupisctwa pol
— Z niesiona konfiskata. Sąd okręgowy w Lu niedziw, że człowiek ten jest pilnie sirzeżony n;
ip S a r k a j ą c e j młodzieży kupieckiej dla Ojczyzny, blinie zniósł konfiskatę nr. 39 „Giosu Lubelskiego" każdym kroku.
. "u |Ctt . d» wytężonej pracy nad podniesieniem z listem Niewiadomskiego.
‘.tyciego, by tern samem stanąć skutecznie
— N owy d y re k to r P. K. K, P. Były minister
( '* gie ‘^kurencyjnej z obcymi żywiołami, by nie
skarbu p. Steczkowski tnianewany został dyrektorem
**
aać się wyprzeć z już zajętych placówek,
Urzędowe notewania z dn. 7. lutego 1923.
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej na miejsce dy
„i ^ na »!pt> systematyczną i dobrze zorganizowaną rektora Bigi.
loco Poznań aa 100 kg. w ładunkach wagonowych dostaw
ji
^ po,u iść naprzód i zdobywać te gałęzie
natychmiast, ceny hurtownie:
— N abożeństw o żałobne w Kościanie. Z inicja Ospa żytaia
5500Ć
które dotychczas spoczywają w obcych
Ospa pszenna
tywy
grona
Pciek
odbyła
się
dzisiaj
w
środę
o
godzinie
S50M
Km ^
ieszc2e PP- Juszczak i Przewoźfiy,
Ziemniaki
labr.
7290 - 8200
W»a$, ”*enŁz zapałem oddali się zabawie tanecznej. 6 rano w kościele farnym msza żałobna aa duszę Groch polny
7200982008
śp, Eligjusza Niewiadomskiego.
ł*^ Dc
Groch jadalny
110000- 120008
’'Vab'Jlr';:' ew anie: Na Czytelnie Ludowe wpły
130000-150000
— P rz e m y tn ik sp iry tu su m etylow ego. Onegdaj Seradela
■i\\u “kjy. a a z wieczornicy z świetlanemi obra
Tatarka
60000— 65000
li; s!wi‘eVk. od p. Ciclucha z Domanina 1600 mk, w pociąga z Gdańska do Krakowa zatrzymano osob Lubin nieb. żółty
60000- 70008
nika,
co
do
którego
oddawna
jaź
istniała
podejrzenie,
Gorczyca
200000 -260000
S .~ 6 g zapłać-1 składa L. Szafarkewiczowa
Uwagi:
Z
powodu
braku
dostatecznego
poglądu
na sytuację
iż
przemyca
spirytus
metylowy
z
Niemiec,
Okazało
na powiat kępiński.
się, że jest to niejaki Jakób Wildman. Przewoził on rynkową notowań na zboże i mąkę nie nskutecznione. Uspo
sobienie
niewyjaśiiiene.
Plj
Zeh’0**04?. dnia lf
.56 żeh.tykotę,
10 bni, odbędzie się mie- spirytus drzewny wa flaszkach od perfum i sprze
«d> 4.tranie
Branie Chrz
._ o.....
. \
Chrz. K
Nar.
Staw. Naucz. oSzk.
Powsz
dawał go poszczególnym handlarzom oraz jak zeznał
Zarząd.
J **1 w Kępnie.
szynkarzom krakowskim.
2 dnia 8. lutego 1923 r.
S ł b®*ne Z ebranie Zjedn. Zaw. Polskiego
— O k an ał m orski. „Przegł. W iec?" donosi,
36006 1
|j“kgo 0 J*'vlany odbędzie się w niedzielę dnia że w tych dniach zawiązany został w Tczewie komitet Dolary St. Zjednoszonych
Marka niemiecka
1,0* r
pół w lokalu p. Karolaka, propagandy kanału morskiego do Tczewa, który za
Tendencja niewyraźna.
Udzfaid2’
IZ
*
y-» Ia« uprasza.
Zarząd.
mierza zainteresować społeczeństwo projektem połą
hCW “l;a,'ie Z w iązku Inw alidów ^ o je n n y c h czenia Polski z Bałtykiem za pomocą kanału morskiego,
■ łl |.°.ltej Polskiej odbędzie się w niedzielę, który rozpoczynałby się w Tczewie.
s,®° 0 gódz. 2-giej popołudniu w lokalu
— K łam cy i oszczercy z „N aprzodu" pójdą
Dnia 7. lutego 1923 r.
J
^P r*sza się o liczny udział
Zarząd.
przed sąd! „Gips Narodu", denośi, że gen. Józef Haller
Płacono za 100 ki. żywej wagi:
u J ''siany6 żuw arzystw o w R ychtalu. Przed wniósł dnia 27 go zm. przeciwko redaktorowi „Na Bydło rogate I. kl.
330000 - 340000
a ?lyc2n 2a,°żone zostało w Rychtalu towarzystwo przodu”, Emilowi Haeckerowi, skargę o obrazę czci
„
„
II. kl.
'280000 - 300000
„
„ III. ki.
?E>, e ..Sokół" na miasto Rychtal i okolicę. popełnioną w kilku artykułach z grudnia r. u b ,
230000 -250000
!. kl.
,i
naL . s!*° się na członków około 30 druhów. — w których żydowscy redaktorzy „Naprzodu z iście se Cielęta
380000 - 400000
11. kl.
32(000-340000
J 'h°ivv'fiie
że w n'e za długim czasie towarzystwo micką zaciekłością mieli czelność znieważać tego za- Świnie
I, kl.
6fi0c OO-6-iOOCO
K ii Poisl '• *aI<0 nowa placówka pobudzać będzie Uużonego generała i obywatela. Jest to niewątpliwie
11. ki.
620000 - 640000
i zku;„ 0sci tu na kresach, gdzie tak wielu jeszcze zbyt wieiki zaszczyt dla zawodowych kłamców
„
111. kl.
580000 - 500000
1. kl.
okoij., VVrogńw naszej Ojczyzny. Młodzież miasta i oszczerców „Naprzodu", może jednak wyrok sądowy Owce
320000—350003
11. ki.
200000 -280000
"kóty z powinna jaknajliczniej zapisywać się na okiełza ich zuchwalstwo w nikczemnej kampanji przeciw Prosięta za parę
tym właśnie, którzy największe położyli dla Polski zasługi.
Przebieg targu: spokojny.

Z Poznania.

Z e ś w ia ta .

J

KRONIKA.

Z całej Polski.

Giełda zbożowa w Poznaniu.

E

Kurs giełdy warszawskiej.

Targ bydlęcy w Poznaniu.

Czapki
wiosenne, duży
angielski fason i
k ap elu sza
stebnowane poleca
Dnia 7 lutego br. o godz. 14 zasnęła \v Bogu po krótkich
lecz cierpliwie znoszonych cierpieniach opatrzona Sakramen
tami św. nasza najukochańsza matka, teściowa, babeia, siostra

Kiklsr CsfciMi,

Dziś w czwartek*rano zasnęli w Bogu zaopatrzona Sakra* j
mentami św. nasza najdroższa żona, matka, córka, siostra, ;J
' szwagrówa i ciotka
ś. p .

dawB, Bf3C!3 L&WSK.
Bławaty -Konfekcja
-Artykuły męskie 85
Bielizna.
K3|PNO fPozn.)
RYNEK 19.

Kokotów

Konstantyna Szewczykowa

© czem donoszą wszystkim krewnym i znajomym w ciężkim
smutku pogrążeni

E lż b ie ta J a re z y ś s k a .
'
z J o s c h in s k ic h
w 35 roku życia.
O czem donosi w ciężkim smutku pogrąż.-ny mąż z rodziną j
Mirków, dnia 8. 2. 1923 r.

W a rsz ta t

córki, synowie, synowe,.ziić i wnuki.

ślusarskokowalski

Kępno, Poznań, Halle n/S w lutym 1923 r.
Pogrzeb odbędzie się w Kępnie w niedzielę, dnia 11. 2.
o godz. 2 po poi. z domu żałoby. Nabożeństwo odbędzie się
11 lutego o godz’ 8.
159

H. ta rc z y ń s k i, nauczyciel.
Wyprowadzenie zwłok z Mirkowa na cmentarz w Pod-j
zamczu odbędzie się w niedzielę, o godz. 4 po pół.

od 15. 2. 23. lub 1. 3.23.
do wynajęcia.
155

(g ag

■

J ó z e fa S ta w in o g ::
Krążkowy, -pow. Kępno.

W poniedziałek, 23 lutego Sir. o godz. IIM j^svk

; Ogłoszenie Powiatowej Kasy Chorych

sprzedawana będzie w Rychtalu najwięcej® J

i duża szafa żelaza;
i rozsiewacz navvfll»»

w Kępnie.
,
Z powodu ustanowienia nowych grup zarobkowych i z tern
;]' połączonych składek tygodniowych obowiązujących od i stycżju.y br. (zob. Orędownik Powiatowy nr. 2) uprasza się
1 .wszystkich pracodawców o podanie wysokości zarobku dzien!|
_ inego, tygodniowego lub miesięcznego od poszczególnych
; '^ubezpieczonych i to n ajp ó źn iej <io 24 lu teg o 1923 r.
i.';w przeciwnym razie nastąpi postępowanie karne, oprócz tego
tebiiczenie składek według najwyższej grupy zarobkowej.

:f. fPrzewndniczgcu Zarządu
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K. G ruszczyński,
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i elektrotechniczne
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O s tr a w { P o )

T ti 365.
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K om pletne e le k tro w n i* i w i e l k i e u te ą
dzenia e le k try c z n e . -- B a te rią ak u tn u ła
to ró w , re p e ra c ja ty e fe ie i utnsym yw aui©
})ynar;T.ofa;v&i; ny i ©lek ro m o io ry ą a? traty,
m a.erjflły.
Ai*; czyny nap ęd o w e tu rb in y
Loko
parow e, m o to ry 0 i osi a i re p

isłObjUc,i Icojły. lokom ./ty^y, - K^mpłsttte
urz ądJtenia p rz e m y s•;

H łirtu ifiia Piw
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HiS
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©iM
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poleca

Drukarnia Spólkowa wKurażej
^ 0(j

NA SPRZEDAŻ:

2 psy

(d a k le ) ru d e , 1 ^ ^

i 1 m łody jpies ÓO P0l0jfataa:
nie tresowany. Zgłoszenia przyJf Dne|
leśniczy Qi m za S łu p ią

od piwa i wody s e lte rs : iei i płaci
najwyższe ceny
15G

iSKi

u!. P o n a t o w s k i e g o 331
&a

ar
©a
ISi©
j&g

Książeczki podsIK

ir

Drukarnia Śpółkowa wjfJ

■US

S»B
B©i&2a®wf :i^K e« © |ęis® iies® ia® a®

S

&

s

o

m -mm fetusa

Konsflm Urzędników Polskich

Pies
(wilk)

w Kepnie
zawiadamia swvcii członków, że inći dla
lich do podziału

CUKIER
w ilości po

11 roku stary tresowany
«# sprzedaż. Gdzie wska
że fikBy. NPL. pod nr. 153.

Stół

S f u n tó w .
P. p. Członkowie, którzy przepisany udział uiścił
ewentualnie da 15 br.:. złożą z e chcą po odbiór cukru
bezzwłocznie się znosić.
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Z a rz ą d .

N ap raw y

g

ma na składzie

Doniczki P a n i
do kwiatów

re -itu ia , uniifii
i nisat! p < poi? ™

we wszelkich wielkościach
poleca na sezon wiosenny
c e g ie ln ia D ą b ró w k a
139 p. Doruchów.
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motorów elektrycznych \

S t. ( Ira lle rt

&

Kępno, ul. Nowa 272

42' '

Kupiecka Szkoło
prywatna

Preissi
w P o z n a n iu
ul. Fr. Ratajczak?* 29.
. Z
nauka rszpcuynB się z pnr^Skism tezdegs kwartału.
Lekcje prywatne każdego
czaśń. — Prospekty na

dynama - maszyn ® |
wj-kciuiją

|

K. Gaertig i Sp. ń* ° p Poznań |
Oddział Pracowni ElektroinechdiiiczHych
&
ui Pćlwiejska 35.
T elefon.3584.' g

kupi

Dom. Bralin.

Fortepian

-„ Z *

w ftruftafnl
N:i spr*f! tels|;„

żeńska i ^

j^tec

(s k rz y d ło )
okazyjnie tani do sprze
cłaufa. Wiadomość

Kępna Ryńsk, rzaźnictwo,

Łąki
I rola
na sprzedaż.

n ttp ir A itiil C?»?..41 »r r»•;*yifi 5 rtł

n i8fy n» ' ‘Jwji

(Pfauhenne)

p. p. Kupczykowie.

Furmutarze ds wysorflwsnltysa
i Rady gminną]

*k(uwiek t*l\d Hiob Łaskawe n
p F Ifr, ^ k i

Pmiką
147

i M ik o
7.8ii.a ńa sprzedaż.

K ę p iń s k a

Bo m

s

kiialogu p w n e p

m

m

N o w a D ro g ę rja = R y j e k n r. 29,

Form ularze

Starogard (Pomorze)..

Formularze dc dzień*

kupuje każdą ilość

Jak dotychczas starać się będę, nadal Szano
wnych Odbiorców rzetelną obsługą zadowolić.

Dla szkół powszechnych!

Wgrdb CfiEsa FaVf.'„ErgKfip' E nsgttrski
B * a « 3 e a s s ę * B i e s f c ! 6 t i J a |‘.-*i3fflfca&iiS|Bgs$5ffc

w R yn ek 29,

w K, pnie. .

iolefon 15.

Odtąd szczepić będzie także co | aniy
świeżo kupione prosięta przeciw | ystft.rj:
wonce przy Strzelnicy w KęPjji L

m

przeniosłem mój in teres §
i
z ul W arszaw skiej

w

Józef RObrifi!
Bieliźnie zżóiklej i splamionej kawą, krwią, winem,
czekoladą, owocami; sokiem i. t. d. zaleca się dodać
podczas gotowania Saponem 2—4 torebki ASANU.
„Asan“ działa jak słońce #na bielaw ę i jest pod
gwarancją nieszkodliwy.
Żądajcie wszędzie!

Bieda.

Sanown ‘j Klijentełi miasta Kępna i Okolicy
podaję niniejszem do łaskawej WiiJeibośCi, iż
z ‘dniem 5 lu teg o

t

L ek arz W e te ry n . f r

Dyrektor Kasy

V. :
Jasiński.
Kii, t._________ __________

ąse

R e i c h t a h l e r D a r l e h n s k a s s e n '-^

K r a je w s k i 1 S k a i

Rynek^

l °a4
zmsa
iii
w Drukara
(Jnl

