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Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droisze.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.
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Cuno
^."Wencie Rzeszy z wielką mową, kiera już
czasu zapowiadana, a której ocze^ ° - w Nicroczecl1. lecz również poza jej
zaciekawieniem. Chodziły rozmaite
C z ę ś c i wywodów kanclerza, przyczem
PT, ^.Przypuszczenie, że dr Cuno rzuci wręcz
ijjj^ ik o m , w pierwszym rzędzie Francji
1 |VpL°Wlc szereg represjj w stosunku do
.jpj.j Państw, oraz usunie rozmaile misje
IW ^iące się na terenie Niemiec Powyższe
ijjl fa ta ln ie wyrazem usilnych żyoeeń hakaty •
a .Jaskich sfer niemieckich, a również, musię ’ Pewnością powiedzieć, zasadniczo goV,jrP°8lądami obecnego kanclerza i jego
byłoby równoznaczne z zerwaniem
E . s‘°8unków dyplomatycznych z Aljantami,
i fahVr wypcwiedzenie n tymże wojny, na eo
" Migp*1;1 obecnej nie są jeszcze przygotowani,
t o r s j e powyższe nie sprawdziły się,
nie sprawdziła się pogłoska o ustępie
SWA-glil, który miał zawierać apel do
P '> aby wpłynęła na zmianę postępot wstjzyinująt dalszą okupację, a nawet
f,TH
!% Pr0it pomiędzy Rzeszą, a rządem pary1 B E fk ed ią cy ch informacji odnośny ustęp
Wf
• skreślony P7 rozmowne z posfem
n J WvErUn!e ' P° sPrecyzowao'U stanowiska
K u ź n i e zmieniła kurs poi t ki fionieGrotga, zachowuje względem Francji
P. p 2Vczliwą neutralność, uznając słuszność

Mowa Ks. Sen. Adamskiego
wygłoszona 2-go marca na Plenarnem Posiedzeniu
Senaiu podczas dyskusji o nowych zarządzeniach
P. .Ministra Skarbu
(Dokończenie)

Gdyby marka polska miała tendencję zwyżkową,
wtedy zaprowadzenia złotych oszczędności nie lękałbym
się, bo wierzyłbym, że w takim razie zaprowadzenie
tego drugiego miernika nie zaszkodzi i marki polskiej
nie zepchnie jeszcze więcej
Ale marka polska, nie
stety, dzisiaj jeszcze stałej tendencji zwyżkowej niema.
Dlatego obawiam się, że zaprowadzenie dwóch walut
mogłoby ją pogrążyć znowu jeszcze więcej i tę go
tówkę, która w kieszeni biednego człowieka i tak już
stopniała znacznie — zniweczyć do reszty. Wprowa
dzenie złotych wkładek uważać trzeba jako cząstkę
ogólnych reform i należy żądać od Rządu, żeby te re
formy w całym systemie refotmy gospodarczej nam
przedstawił. Niezupełnie może zgadzam się z po
przednim mówcą w kwestji oceny emisji i inflacji. Ja
emisji i inflacji nie uważam za począlek zła, lecz raczej
za skutek niestety, za skutek obniżania się wartości
marki polskiej. Jeżeli się zważy, że Państwo Polskie
jest w tern okropneui położeniu, że jną pewne nie
unikriione wydatki skarbowe, im które dochody nie
wystarczają, to rozchody, którym musi zadość uczynić,
bo swoich t r ędników i swoje urzędy musi opłacić,
— wtedy im mniejszą marka nasza będzie miała war
tość, tein więcej marek zmuszeni będziemy drukować.
My tego technicznie nie jesteśmy w możności poprostu po
'c t.~'ncLarego.
- kanclerz Cuno zwrócił się z apelem wstrzymać i to jest koniecznością państwową. Dlaczego?
Dlatego, że dewaluacja marki polskiej nie zaczyna się
2' an'cy, przyczem użył ztyrotu, ,,aby po
w kraju, lecz zagranicą. Od kursu marki polskiej za
Pot-a-”icai nas W- Niemców) w walce granicą zaieży jej wartość wewnątrz kraju, a chcąc się
Bw .°i“. Nie potrzebujemy wykazywać
I,
Sci. graniczących wprost ze śmiesz- przekonać, jak okropnie wartość jej zmalała, wystarczy
‘U
komu jak komu, ale porównać jtj kurs z czerwca z kursem dzstajszym.
MślCi awcom wojny światowej nie wolno Przecież dziś marka polska warta jest 11-ą część tego,
^ 0 pokój, jak również twórcom praw co była warta w czerwcu. W czerwcu ptacono 4^)00
' djj' '^łaszczenia itd. nie wolno wspominać marek za dulata, dziś płaci się 42 do 50 tysięcy ma
rek, to znaczy jedenaście razy więcej, gotowizna nasza
kanclerza była blagą, zaprawiona stopniała na jedenastą część wartości. Jak to wygląda
\ dla W’ Przyczem pSsiadala jeden chara- w cyfrach? W czerwcu — biorę okrągie cyfry — mie
A jję 'Vszyslkich wystąpień kierowników liśmy około 400 mil arriów emisji marki polskiej. Za
A h %° w dobie powojennej — mom ent: te 400 miljardów można było w czerwcu kupić 100
itjj li .iczJi' Wszystkich, na cały świat, a jedynie miljonów dola ó v. Obecnie mamy przypuśćmy 1 000
miljardów emisji w obiegu, za te 1000 miljardów
y V*
riiepoka' ar‘i byli, są i będą Niemcy...
^ \ ! krzA0 dobrze znane i mocno oklepane można obecnie kupić 20 miljonów dolarów, a więc jedną
i ;*rjęC".ackiej piosenki o wilku w owczej piątą część tego, co można było kupić w czerwcu. Jest
( N J J * * Cuno składał winę za komplikacje, inflacja, papierków mnóstwo, ale za te wszystkie pa
u "kupacji Zagłębia Ruhry na Francję, pierki można Kupić tylko piątą część tego, co można
i A , °Przeć na rzekomych dokumentach było kupić w czerwcu, I to, proszę panów, prowadzi
do innych zupełnie wniosków, do zroznmienia może
*V '*Yh,Sza*t*e same fokla ' rzeczywistość bardzo przykrego, że dzisiaj stan gospodarczy Polski
iJiMe Wn'e Przeciwko Niemcom, a na
f ^ oC
P o' d a n e przez kanclerza argumenty przestał zależeć w większej części od jej gospodarczych
%j g%
nawet zdecydowanego warunków, a stal się zależnym od warunków zgoła
W
o k,na{'
Porównując czerwiec ubiegłego roku ze
wymienimy chociażby posła innych.
styczniem bieżącego roku, czy panowie zdołają wyli
“ '“te, Lorda D. Abernon.
dwagę w mowie kanclerza zasługują czyć mi czynniki, klóreby usprawiedliwiały wewnętrznem
,; „Precz z wszelkicmi rokowaniami położęniem gospodarczem zniżki marki polskiej do
jednej jedenastej części tego, co było w czerwcu? Nie.
craz
„oświadczam
dziś
ponownie
L1h ----II .UUV..MI1I V
. I
TI lii V
■ )'łpfj'e.r deg° oporu w \walce przeciwko Czynników, które obecnie tę markę obniżają, trzeba
tego w'd
widać,
t j ^ ,'.U'' Z
^ le8°
ać, że
że Niemcy
Niemcy nie
nie szukać gdzieindziej, na Innem polu. Kurs marki pol
skiej kształtuje się nie w kraju, lecz zagranicą, przeto
wprost,
."?Hy8u
. su (-,
wpiusi. postanowiły
posranuwiiy uprawiać
upi
| ?! u^iajj.dykę ulegania rzekomej przemocy od opinji zagranicznej, od zagranicy zależy kurs marki,
'
Wszelakich zadośćuczynień i prze- źródło drożyzny.
. | Drożyzna, niestety jeszcze musi rosnąć. Wszelkie
'i flhj.,! kroku dri gą sabotażu, oraz
or cePar'dj ,!a prawdzie zasadach akcji* zwalczanie — i wszelkie wysiłki nowego komisarza
droży imanego będą tylko łataniną albo sypaniem
IfH , n .
. ' ' e ^ ^ id k ic h lwspominał powyżej Cuno piaskiem w cezy naszemu społeczeństwu, bo dopóki
niezapchsmy źródła dewaluacji marki, poty drożyzna
l
nu drturałme mowy, natomiast po
'j \
ni‘eckiego jest jednym wielkim, nie zostanie ukrócona. Jeżeli marka polska w styczniu
> i(!t9jrs«lski
gwa!tem, naigrawaniem się miała wartość jedenastej części tego, co w czerwcu,
/ i Sn »aflto'e8°. w obec czego postępowanie a towary podrożały ca czeiwca dopięto 3 razy, znaczy
tl V °pc,r ts Praw;edliv ione. Niecił Rzesza to, że musimy się spodziewać, iż towary będą dro
A>, '''r-jsRa^ n:e przeciąga strun. Doczekać żały tak długo, aż w porównaniu do czerwca cena
“ m,kdyj francuskie staną w Berlinie, co i» h nie będzie wynosiła jedenaścle*razy tyle, co w czerwcu
Igijjlljj Wtedy raz na zawsze ur.wanoby ubiegłego roku. To jest prosta konieczność ekono
miczna i z niej mus;my sobie zdać sprawę, jeżeli nie

h

HlL ...................

R o k X.

zdołamy w najbliższym czasie podnieść kursu marki*
to tak długo . póki naszych zobowiązań zagranicznych
pokryć nic będziemy mogli po korzystniejszym kursie,,
musimy być przygotowani na dalszy wzrost drożyzny
i to zupełnie niezależnie od stanu ekonomicznego Polski.
To jest konieczność, z którą się liczyć musimy.
Prowadzę do tego: dziś marka polska i jej kurs
nie zależy od gospodarczego położeń a Pclski, lecz od
politycznych spraw. Od czerwca zaczęła spadać marka
polska i spada do dnia dzisiajszego nie z powodów
gospodarczych, tylko ze względów politycznych. Marka1
podniesie się, jeżeli zagranica do politycznych warun
ków naszego społeczeństwa będzie miała zaufanie, je
żeli zagranica będzie wiedziała, że Rząd — z jakim
kolwiek wystąpi programem — będzie miał takie po
parcia w ciDach ustawodawczych, że zdoła len pro
gram przeprowadzić, i to zdrowy, rozumny i dobry
program, program taki, który zagranicę przekona, że
Polska jest na dobrej drodze.
Dzisiaj usunięcie drożyzny i sanacja naszej waluty
jest kwestją nie gospodarczą, ale polityczną i nieoma!
wyłącznie polityczną. (Gtosy: Tak jest.)

Jeszcze o podatku dochodowym.
(Ko.resp#ndeticja własna.)

Miejmy nadzie ę, że podatek dochodowy, który
rząd oblicza na ICO miljardów marek polskich a więc
na 10 miljonów marek złotych, przyniesie więcej. Wszak
podatek ten w istocie rzeczy mogłaby zapłacić, gdyby
zdobyła się na ofiarność, jedna tylko Warszawa. Dla
czego ta kwota podatku dochodowego jest taka mała?
Olóż Rząd i Sejm zdawały sobie sprawę z tego,
że ludność naszego kraju nie jest przyzwyczajona do
płacenia podatku dochodowego. Trzeba ją do tego
podatku przyzwyczaić, więc należy stosować go oglę
dnie, zacząć narazie od małych opłat, niskich sta.vek’
procentowych, a dopiero później, gdy i świadomość
poczucia obywatelskiego i dobrze zrozumiana konie
czność ofiarności dia Państwa wzrośnie, wtedy stopnio
wo podatek ten podnosić, a w miarę wpływania wię
kszych sum z tego podatku, obniżać inne podatki.
Ale to muzyka dalekiej przyszłości.,..
Zwolnienie włościan od podatku dochodowego
aż do posiadaczy 30 hektarów roli, zwolnienie przed
siębiorstw handlowych, opłacających zasadniczy podatek
przemysłowy według IV i V kategorji, lub nieoplacającycli go wcale, tern się, jedynie tłómaczy, że ściąganie
podatku dochodowego od tych płatników nie opłaciło
by się Państwu: dałoby mniej, niż wyniosłyby koszty
i wysiłki władz skarbowych.
Co do zwolnienia włościan aż do 30 hektarów
ziemi, to na Komisji Skarbowej odezwały się gorące
głosy sprzeciwu. Ale trzeba pamiętać o tem, że istot
nie podatek dochodowy ze względu na ogólny niski
poziom oświaty i uspołecznienia naszego indu w Kon
gresówce i Małopolsce, jak wykazała praktyka lal
ubiegłych, z trudem się w tej sferze podatników przyj
muje. Wreszcie te ulgi ma zrównoważyć podatek
gruntowy: to też na projekt tego podatku wszystkie,
sfery nieziemiańskie oczekują z cgromnem zaintereso
waniem. W Komisji skarbowej poseł Wierzbicki ob
stawa! przy tem, aby towarzystwa akcyjne i udziałowe,
obowiązane-do publicznego składania rachunków, pła
ciły tak, jak .to było dawniej, podatek od zysków po
nad 4 proc. kapitału zakładowego, akcjonarjusze -zaś
tylko od tych 4 proc., o ile udowodnią, że akcje po
siadali przez cały rak poprzedzający. Wychodził bo
wiem ■/. założenia, że nie należy płacić od tych samych
dochodów dwukrotnie'. Komisja w zasadzie to słuszne
stanowisko odrzuciła, motywując trudnościami praktycznemi, któreby ten przepis wywoływał. Sejm n ie'
znaczne poczynił w tym projekcie zmiany. Obie —
przeczące zasadzie pedagogicznej-t€go podatku dacho
ciowego. Zwolnił bowiem płatników zarobkujących
na wniosek Związku Ludowo-Narodowego nie od 2 mil
jonów rocznego zarobku, jak przewidywała ustawa, lecz
od 7 miljonów 200 t;siqcy. Zmniejszył więc liczbę
podatników, chociaż mieli oni płacić od 200 tysięcy
marek miesięcznego dochodu zaiedwie 500 marek

: ■

miesiącznic; suma więc niewielka, istot;:!: więcej pe odnosi się nieprzychylnie, a przynajmniej obojętnie do
dagogiczna, niż realna i podniósł stopę procentową materjalnego położenia pracowników państwowych
przy dochodach osób f ycznych i spadków nieob,ę
i zgłaszane przez Kich żądania u*'aża za niesłuszne.
tych ponad 120 miljonów do m ljarda 200 milionów Pracownicy państwowi w rezultacie są nietyiko materjalnie od 26 proc. do 35 proc, —lecz od 26 proc dó 40 proc.; nie pokrzywdzeni, ale w dodatku w opinji publicznej
to podwyższenie jedi.-k może skłonić naszych kapitał;
zyskują miano wjz skiwaczy skarbu państwa.
stów do ukrywa >ia dochodów, co znowu wywoła
W dowód, że twierdzenia powyższe nie są w ys
skutki niepedagogiczne. Jezeii dodamy do tego, że sane z palca, iecz najzupełniej prawdziwe, podaję od
Komisja przyjęta prakt. cz iy przepis iż podatki mogą nośne rozporządzenie Rady ministrów i krzywdę, która
być wnoszone przez pocztową kasę oszczędności, co się dzieje pracownikom państwowym, udowodniam
ułatwi płatnikom wykonanie obowiązku, to naogól cyframi.
będzie to wszystko najważniejsze, co o podatku do
Okólnik Ministerstwa Skarbu L. 79J23 D. P. z
dnia 19 stycznia br. opiewa:
chodowym wiedzieć należy.
W Komisji najgorętsze debaty wywołał ów mier
Rada Ministrów uchwaliła z dnia 18 stycznia br.
nik płatniczy, o którym w poprzednim a t kule pisałem. przyznać w miesiącu styczniu br. cywilnym funkcjonar
Rząd proponował, aby za ten miernik umać żyto: Ko
iuszom państwowym oraz oficerom; chorążym tytułem
misja przyjęła miernik cen hurtowych 19 artykułów wyrównania uposażenia w zwia.zku ze wzrostem dro
pierwszej potrzeby. Zupełnie słusznie. Ceny żyta są żyzny 25 orce. uposażenia prz; znanego na miesiąc
tak zmienne w zależności ot, podaży artykułu na rynku, styczeń 1923 roku uchwałą Rady Ministrów z dnia
od urodzaju tego gatunku zboża, tak 'wreszcie sztucz 19 grudnia 1922 r, a wypłaconego w dniu 28 grudnia
nie możnaby je obniżać lub podwyższać, że' przyjmo 1922 roku.
wać ten jeden ai ty kuł za wskaźnik siły nabywczej na
Szeregowym zawodowym uchwaliła Rada Ministrów
szej marki, byłoby nieroztropnie,
przyznać tytułem wyrównania uposażenia 15 proc upo
Tutaj jednak muszę zwrócić jeszcze uwagę na to, sażenia przyznanego w myśl uchwały Rady Ministrów
co już w poprzednim artykule pisałem, że kto ihce z d. !9 grudnia 1922 r. na styczeń 1923 r.
uniknąć stosowania tego miernika i zapłacić jedynie
Ponadto uwzględniając nadmierny wzrost droży
sumę
należną
wediug tabel1, powinien wpłatę zny w styczniu rb., Rjda ministrów zezwoliła, aby
uskutecznić całkowicie w terminie składania zeznań równocześnie wypłacono cywilnym funkejsnarjuszom
o dochodzie za rok ubiegły. Jeśli nie uwzględni — państwowym i osobom wojskowym tytułem awansu
zapłaci więcej i to grubo więcej.
na poczet uposażenia na luty br. 15 proc. uposażenia
Bronisław Knothe. poseł do S“jmu.
wypłaconego za styczeń br.
W dniu 1 lutego br. otrzymają cywilni funkcjo
nariusze państwowi oraz wojskowi uposażenie przy
znane na miesiąc styczeń 1923 roku w myśl uchwały
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r, z tern, że
w ciągu lutego 1923 r. uposażenie to zostanie wy
równane w tym stosunku, w jakim komisja dla bada
Przy urzędach statystycznych instnieją t. zw. Ko nia kosztów utrzymania w Głównym Urzędzie Staty
misje do badania cen i wzrostu kosztów utrzymania, stycznym wykaże wzrost kosztów utrzymania za sty
które co miesiąc na podstawie stwierdzonych cen ryn czeń 1923 r, przycztm z sumy wyrównania potrącony
kowych za artykuły pierwszej potrzeby ustalają w ja
zostanie awans 15 procentowy.
kim procentowym stosunku do poprzedniego mie
I. Ministerstwo Skarbu okólnikiem L 79.23 D. P.
siąca wzrosły koszta utrzymania dla rodziny, zło
żonej z 4 osób. Na miesiąc luty Komisja ustaliła dla z dn. 19 stycznia rb upoważniło poszczególne Mutisterstwa do wydania bezzwłocznego zarządzenia w dro
mia:ta Poznania wzrost kosztów utrzymania o 64.55
dze telegraficznej, aby bezzwłocznie w/ołacono:
procent w porównaniu do stycznia. Dla Warszawy
a) cywilnym funkcjonariuszom państwowym 40 proc.
wzrost wynosi 61 79 procent. Należałoby przypuszczać,
uposażenia przyznanego na styczeń 1923 r. w myśl
że cyfry powyższe urzędowo stwierdzone stużyćby pookólnika Ministerstwa Skarbu z dnia 20 grudnia
winny za podstawę do obliczania płac robotniczych
1922 r. L 3376 D. Pr Wydz, Adm. względnie
i poborów pracowników państwowych, gdyż w tym
8 proc. uposażenia październikowego;
przedewszyskiem celu Komisje te powołane zostały do
b) oficerom chorążym'40 proc. pełnego uposażenia
życia. Tymczasem w rzeczywistości dzieje się zupeł
przyznanego na styczeń 1923 r. w myśl okólnika
nie co innego, aczkolwiek Rada Ministrów co miesiąc
Ministerstwa Skarbu z dnia 20 grudnia 1922 r.
uchwala dodatki drożyźniane i powołuje się przytem
L, 3376 W. Pr. Wydz. Adm.
na wzrost kosztów utrzymania, ustalony przez Komisję
c) zawodowym szeregowym 30 proc. pełnego upo
do badania cen, to jednak uchwały Ministrów rzeczy
sażenia, przyznanego ::a styczeń 1923 r. w myśl
wistego wzrostu drożyzny nie uwzględniają, a komu
powyższego okóimka Ministerstwa Skarbu,
nikaty podawane do prasy, zredagewane są tak ogólni
Cały ten wydatek, uskuteczniony w myśl powyż
kowo, iż czytająca je publiczność odnosi wrażenie, że
pracownicy państwowi otrzymują rzeczywiście pobory, szego zarządzenia należy rozrachować na § 1 poz. 1
oparte na rezultatach badań Komisji do badania cen. b) i poz. 2 b) w budżecie właściwego resortu.
W ten sposób wprowadzona w błąd opinja publiczna
Przy zarządzonej niniejszem wypłacie należy po-

Krzywdzenia pracowników państwowych
i wprowadzenia w fcłgd opinii publicznej.
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J. I. Kraszewski.

Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV)
—o —
— Wojna! wojna! - - żywo począł zrzucając
z siebie ciepłe okrycia król, który się coraz mocniej
ożywia!.
— Wojna każda jest dyktaturą. Hetman jest ab so 
lutnym panem, przeciągająca się wojna uczy karności
i nałamuje do niej. Pozbędziemy się tych sejmów,
utrapionych, których wrzawa i rozprawy burzą umysły.
Ze spuszczoną głową siuchat tych dla siebie za
pewne nie nowych rzeczy marsz"atek, wystrzępując ko
niec szarfy, którą wziąi w ręce.
— Ty wiesz — odezwał się w końcu — iż myśli
nasze są zgodne; ja tylko doradzam ostrożność, aby
zbyt wcześnie nie obudzić podejrzeń. Już się one
wykluwają.
— Wstrzymywać nie mogę co poczęte — przerwał
Władysław. — Wytłumaczywszy się na sejmie w jakikoiwiekbądź sposób, a w ostatnim razie niech wojna
wyjdzie na stół. Trzeba ich z tą myślą oswoić. Jest
nieuniknioną, Będziemy większość mieć za sobą.
— Ja nie wiem — odparł sucho Kazanowski.
— Ty zawsze niedowiarkiem jesteś i mnie od
bierasz tak potrzebną ufność w siebie.
— Boję się zawodów.
— Ja ich nie przypuszczam — rzekł król żywo.
— Duch rycerski żyje w narodzie.
—, 03iabl en bardzo.
— Tem potrzebniejsza wojna, aby go odżywiła
— rzekł król, — sposóbmy się do niej. Ja, nią żyję
tylko. Jeżeli szlachta mi opór stawiać będzie — do
d ał,— mam kozaków, klórzy ią zmitszą do chwycenia
za oręż. Kozaków ja jestem pewny.
. — Ja także — szepnął Kazanowski — chociaż
narzędzie to niebezpieczne. Poruszyć im, dać im siłę,
swobodę pewną. Wiesz, że niezbyt i tak przyjaznem
okietn patrzą na Polaków, którzy się tam rozsiedli,
— Tem lepiej — zamruczał król — będę w nich
miał oręż dzielny przeciwko szlachcic.
Marszałek zacząi głową potrząsać.
— Lepiej nie mówmy o tem — szepnął. ■
Władysław począł się, mrużąc oczy, uśmiechać.

— Mój Adasiu — rzekł — polityka jest polityką
Znasz Wiochy, czytałeś ich rozumnych mistrzów.
Trzeba się posługiwać takiemi środkami, jakie są naj
dzielniejsze, inaczej nie dojdzie się do niczego prócz
tych zawodów, których ty się lękasz. Audaces fortuna
juvat, chcę być zuchwałym, inaczej., smutna rola,
Zygmuntkowi nie mogę zostawić takiego państwa
ro z e z n a n e g o , chwiejącego się na niepewnych pod
walinach, jakie ja wziąłem po dobrym ale nadto !a
godnym ojcu.
— Wiesz — wtrącił Kazanowski — już cię oskarża
ją, że syna twego chcesz za życia uczynić swym na
stępcą.
— Dlaczegożby nie? Wszak Zygmunt August zo
stał nim za żywota ojca?!
— A! to była dynastya — wtrącił Kazanowski!
— Alboż elekeya nie może się odb;ć za mojego
życia? — począł król ożywiając się. — Powiesz mi, że
prawo się temu sprzeciwia, ale prawo zmienić się może
i musi. Ujmiemy tych co wpłynąć mogą
— Marzenia! — cichutko rzekł Kazanowski — ja
im przyklaskuję, ale się ich boję. Spróbujemy naprzód
z tą wojną, której oni s ę tak op eraja; jeżeli przeła
miemy,..
— Musimy! powinniśmy!
— Lękam się oporu nawet w senatorach,
— W nich? — rzekł peśpiesznie — na to są wa
kujące krzesła, buławy i laski, na to starostwo i dzier
żawy.
Szybkiem mówieniem Władysław uczuł się w koń
cu zmęczonym, chustą leżącą na stole otarł t-warz
i usta, pochylił srę na wezgłowia, obie ręce złożył
pod głowę i patrzał na Kazanowskiego.
— Jakże dziś nogi twoje — zapytał zmieniając
rozmowę marszałek.
— Nie pytaj — westchnął król poruszając niemi
z lekka. — W nocy męczyłem się tak, żetn krzykiem
caią siużbę pobudził, a ci doktorowie wszyscy są nie
uki, żaden z nich ulgi nawet przynieść nie umie. Zrana
jest zawsze lepiej trochę, pod noc., ty wiesz. Wstać
dziś choćbym pragnął wątpię ażebym mógł. Każę się
chyba z krzesłem zanieść do Amandy, boby mi w tej
sypialni samemu z temi co mnie nachodzić będą nudno
byńo w końcu.
Spojrzał na zegarek. ‘
— Staraj się, mój Adasiu, uwolnić mnie od gości
natrętnych, których zawsze jest nad miarę.
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li1się ,5k nie jest, ponieważ dodatek proto postanawia końcowy ustęp
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Ponieważ wypłacono tylko 248 000 mk.,' więc
różnica wynosi 121 600 mk.
Krzywda, która od szeregu miesięcy dzieje się
pracownikom państwowym jest tak oczywista, iż urąga
fund, mentalnym pojęciom o sprawiedliwości, przytem
krzywda ta jest wobec opinji publicznej tak zręcznie
maskowana, że nawet większość samych pracowników
państwowych źródeł jej nie zna, aczkolwiek krzywdę
odczuwa. Przecież sam p Minister Skarbu oświadczy!
w Sejmie, iż pracownikom państwowym przyznano na
luty 55 proc. dodatku droźyźnianego, ale nie powiedział,
że ten dodatek liczy się od podwójnych poborów
październikowych, tak iż ogól postów był przekonany,
że pobory pracowników państwowych są dostatecznie
wysekie.
W dodatku stwierdzić należy, że Rząd który przedewszystkiem powinien stać na strażye-ustaw państwo
wych, sam tych ustaw nie przestrzega. Mamy przecież
ustawy o uposażeniu pracowników państwowych,
która postanawia, że Rada Ministrów' co miesiąc po
winna uchwalać nowy mnożnik, oparty na cenach
artykułów pierwszej potrzeby. O j przeszło roku Rada
ministrów mnożnika nie ustala, a zamiast tego uchwala
dodatki dreżyźniane, nie odpowiadające rzeczywistemu
wzrostowi cen,
Rząd nie przestrzegając ustawy, niechaj się więc
nie dziw;, że także wśród pracowników państwowych
coraz więcej rozluźnia się subordynacja i przestrzeganie
przepisów bo sam taki przykład daje, a ziy przykład
z góry jest bardzo niebezpieczny.
Przez szeregi naszych pracowników państwowych,
szczególnie kolejarzy, znowu idzie pomruk, burzy,
krzywda zasiana przez, Rząd zaczyna kiełkować i może
wydać złowrogie owoce, jeżeli struna cierpliwości
wyzyskiwanego pracownika państwowego pęknie
niechaj społeczeństwo wie kto fe burzę zasiał.
Stefan Paczkowski,
Poseł na Sejm

Wiadomości polityczne.
M ussolini o polityce z a g ran iczn ej.
W sprawie Ruhry Mussolini nświadczyl, że sytu
acja jest niezmieniona. Obaj nieprzyjaciele trwają na
swoich stanowiskach. Anglja zachowuje stanowisko
życzliwej nagany Wiochy nie usuną się od żadnej
próby. Solidarność Włoch i Francji dała nawet po vód
do komentowania, iż jest skierowana przeciw innemu
mocarstwu.
Urzędowe oświadczenie przedstawia
prawdziwy stan rzeczy, ©becny rząd pragnie przy
jaznych stosunków z Francją, jednak rząd faszystów
prowadzi politykę najzupełniej autonomiczną i nie
przystąpi do sojuszu, któryby nie zapewnił Włochom
korzyści. Co do Turcji toczą się rokowania między
Anglją, Francją i Wiochami w sprawie wspólnej linji.
Anglja wysuwa 3 postulaty, które uważa za nieusu
walne: 1. Formuła cdszkedowań turecko • greckich.
2. Formuła gwarancji praw dla cudzoziemców. 3. Klau
zule gospodarcze. Rząd włoski jest zdania, że nie
powinno się pomijać propozycyj tureckich z wyjątkiem
kontrpropozycyj w sprawie tych 3 postulatów. Na
stępnie Mussolini poruszył kwestję K'ajpedy i granic
wsch. Polski, wyrażając życzenie, aby oba państwa
zastosowały się do decyzji k referencji ambasadorów.

Korfanty przyparł Niemców do mira.
Warszawa, 9. 3. Na wczorajszem posiedzeniu
komisji spraw zagranicznych poseł Korfanty, omawia
jąc w słusznym wywodzie sprawę kolonistów niemie
ckich, nagle i że swobodą która go cechuje, zwrócił
ę do obecnych posłów Niemców i powiedział im co
następuje: , Poliiyka Deutsehiumsbundu zorganizo
wanego w Polsce jak państwo w państwie budzi wielkie
wątpliwości. Panie Naumann! Wy za własne pienią
dze tego nie zdołaliście zrobić.
Duże pieniądze idą z Berlina. Tam macie ułat
wienie przy kupnie papieru i w przewożeniu przez
granicę różnych rzeczy, gdy macie karteczki waszej
orgaznizacji. Jeżeli panowie spiskujecie, to róbcie to
mądrze, tak jak my dawniej, aby nie byio tego widać
na każdym kroku. Wsypujcie się raz na 5 lat a nie
codziennie Musicie się przyuczyć. Polak jest dobrym
człowiekiem i panowie na to liczycie i nie kryjecie
ię nawet ze swą robotą przeciwko państwu. Ale
cierpliwość może się wyczerpać'1.
To pełne humoru natarcie wywołało w komisji
duże poruszenie, a posłowie Niemcy byli niem zasko
czeni 1 stropieni.

Chrzęść. Demokracja w obronie pracowników.
W niosek S ta risła w a W o jtach y i Kolegów z Klubu
C hrześcijańskiej D em okracji w sp raw ie rozcią
gnięcia na o b szar w ojew ództw a śląskiego ustaw y
z da. 16 m aja 1623 r. o urlopach dla pracow ników ,
z atru d n ian y ch w p rzem y śle i handlu (Dz. U st.
R zeczypospolitej nr. 40 poz. 334)
U zasadnienie.
Całe rzesze robotników i pracowników, zatrudnio
nych w przemyśle i handlu na Górnym Śląsku z do
brodziejstwa ustawy o urlopach dotychczas nie korzytają, wobec czego Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Wzywa się Rząd do natychmiastowego wprowa
dzenia na obszar województwa śląskiego ustawy z dnia
16 m3ja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatru
dnionych w przemyśle i handlu (Dz. Ust R, nr. 40
poz. 334).
Wnioskodawcy.

Z p iśm ien n ictw a.

Nu. 10 tygodnika „Myśl N aro d o w a'1zawiera treść
następującą: ,Pour les rois de Prusse et de Jude'e“
(Nobodyj Jak to „Kurjer Poranny* niedawno pisywa!
o generale Hallerze — Roiiandyzm Efraima Hackera
(a. n.) Pseudonymy w .Naszym Kurjerze’1 Poiskiiu, —
Żydzi w Jagilioneum. T. S. „kampf gegen die Urnwelt1*
— Czy to prawda! (a. n.) Pruski Plutarch, — Pruskie
żywoty Piutarcha. — Europa się udławi!... zejdzie na
psy... Kaczka' z . Dzikiej ". — A co tam słychać z Ankerstejnem! — Co czytać! — Ciekawy dokument —
T. S Nie szabes.a^ei! — Kazimierz Biskupski — Styl
' caniu wypłacono:
galicyjski w wojsku. — Spełniają się wróżby p. Szwalbe.
t 4n
160.000 ink.
— Spełnione marzenia posła II rschorna. — Listy do
V.
'o 64 000 mk.
redakcji.
ty
224.800 mk.
No. 10 Tygodnika Humorystyczno—-Satyrycznego
u'ym wvpłacono;
„Szopka" zawiera wśród bogatej treści następujące
T
160000 mk.
ilustracje: H. Nowodworskiego — Pudpora Rządu.
88 800 mk.
Wt. Bartoszewicza — Zawody sportowe. Z. Skw;r..dlW fa,
248.000
mk.
: d w ° ‘ p !lŁ n
tląj w , ‘■
" o .o u J II1K.
czyńskiego — „Czarni".
Etranżerkiewicza — Na
V ł^l®at
r° St kosz*6w
kosztów utrzymania w lutym pierwszego. Z. Skwirczynskiego — Nadzwyczajny ko
iurl*e
yil,ać2r0St
misarz do nadzwyczajnej walki z nadzwyczajną dro
224 000 mk.
żyzną. K. Mackiewicza — Sezon zimowy w Zakopa
145.600 mk.
nem, Z. Skwirczynskiego — Koniec Okonia. B. Ku
0p.3%
V
p
go 1
lińskiego — Przygotowanie do demonstracji.
Razem: 369.600 mk.
(Cbiegai V / K S nono
* ynosi
mar«k.
:go
»5vr»o.
przytem dwóch rzeczy: rr.ianostyczniowe
także
już nie odpoAd#'#dc h.
i ^rożyźnie
drnSuDnio ii że
t. dodatek
UnHi.tf.u- 80 prosklei -„ii wiż-rwiu"5 ha luty, a wypłacony w styczniu,
1 lat $ f S
dodatkiem na styczeń, gdyż
dziś łieiwHi 9 ,S ° d u niesłychanej drożyzny, (co
„ai e r I ŁJfPrź'*9
Hi b[r*‘e
; ak;e okólnik
I z dnia
A ,-, ,n
19 stycząla
hp c'airw?,Wicie Zhżyty- Jeżeli w tym kiei^ I
rachunek, to otrzymamy rzeczy-

r°s?>H

p:'zefĄj

M ożliw ość k a p itu la c ji Niemiec.
Dzienniki paryskie liczą się nadal 2 możliwi ścią
kapitulacji Niemiec w najbliższym czasie i twierdzą,
że ostatnia mowa kanclerza była przedwstępnem przy
gotowaniem do niej.
.Petit Journal'1 twierdzi, że Niemcy grając na
zwłokę liczyły !. na opór Anglji, 2 na usunięcie się
Włoch, 3 na inierwencję Ameiyki i robotników an
gielskich, 4. na interwencję państw neutralnych, 5. na
interwencję międzynarodowego proietarjatu, 6. na presję
przywódców' f.ancuskich na rząd, 7. na znużenie Francji,
8 na niespokojną sytuację wewnętrzną państwa fran
cuskiego, 9. na demoralizację wojsk okupacyjnych
i 10. na strajk kolejowy w zagłębiu Ruhry. Ponieważ
jednak wszystkie te nadzieje zawiodły, nie pozostaje
Niemcom nic innego prócz kapitulacji.
O s t a t n i a d e c y z j a w s p r a w i e z a s iłk ó w .
Komisja wojskowa cbradowaia dnia8 bm. nad pro
jektem ustawy o zasiłkach ula rodzin rezerwistów, po
wołanych na ćwiczenia. Uchwalono, że obowiązek
wypłacania zasiłków spoczywa na skarbie. państwa,
jednak w roku bieżącym obowiązek płacenia zasiików
dia rodzin stałych pracowników ciąży na pracodawcach,
zaś zasiłki dia wszystkich innych wypłacać będzie
skarb państwa.

Znow u zw łoka.
Z Paryża nadeszła wiadomość, że Rada Ambasa
dorów nie mogła zająć się sprawa uznania granic
wschodnich Polski, ponieważ niespodzianie zachorował...
ambasador angielski, Zwieka ta niemile dotknie ogół
polski.

Z Rady miejskiej.
Posiedzenie Rady miejskiej oaoyio się w ubiegły
czwartek 8 marca, przy zapełmonem audytorjum dla
słuchaczy. Porządek obrad był dość obsjerny, obrady
toczyły się pod przewodnictwem p. Boguckiego
Na wstępie wprowadzony został p. Jan janicki
jako nowy członek rady miejskiej w miejsce zmarłego
niedawno śp Franciszka Kowalka. Jako p arnego protokulistę na posiedzeniu rady miejskiej obrano p. Leona
Włażliriskiego, sekretarza miejskiego.
Podanie do wiadomości o rozstrzygnięciu Wojew.
Sądu Administracyjnego, dotyczące obranego jeszcze
w zeszłym roku burmistrza p. Kokocińskiego wywo
łało dłuższą dyskusję.
jak wiadomo, b. burmistrz
m. Kępna p. Respondtk wyjechał, wobec czego miasto
pozostało bez burmistrza 1 w zastępstwie urzęduje
p. Godzina. Rada miejska rozpisała swego czasu kon
kurs na posadę burmistrza, rezultatem którego był wy
bór p. Kokocińskiego. Ponieważ przeoczono pewną
formalność przy ustaleniu ooborów, a mianow.cie przy
znano VII klasę zamiast VIII przeto Wojew. Sąd. Adm.
nie zatwierd.il obranego burmistrza, gdyż pozory w nay
być poprzednio zatwierdzone.
Pozatem Wojew. Sąd Adm. zalecił Rudzie miejskiej,
by ta uchwaliła stawienie wniosku o przysłanie komi
sarycznego burmistrza, jakoby dla tego, iż sprawy go
spodarcze miasta na „bezkrólewiu cerpi?.
Rada miejska po uchyleniu poprzedniej uchwały
dotyczącej poborów', ustaliła dla burmistrza zgodnie
z ustawą pobory pi dług klasy VU1 W czasie obrad
okazało się, iż Woj. Sąd Adm. powołuje się na okól
nik, którego Kępnu jednakże dotychczas nie przysłano,
a miasto zmuszone było „pożyczyć" sobie z Ostrze
szowa odnośny akt, by móc się zapoznać z nowemi
przepisami.
Do oboru nowego bunn strzą nie przystępowano,
bowiem nastąpić to może dopiero po otrzymaniu zatw iertt.eua ustalonych poborów.
W sprawie przystania komisarycznego burmistrza,
uchwali a Rada:
Wobec pełnego zaufania do urzędowania dotych
czasowego zasiępcy burmistrza tak władz, Rady miasta
jak i obywatelstwa, tudzież webec poprzednio uchwa
lonych poborów dla nowo mającego się obrać bur
mistrza dia naszego miasta i natychmiastowego prze
słania tejże uchwały do Województwa celem ustalenia
poborów przez Woj Sąd Adm. nie uważa Rada miasta
za potrzebne prz/Sianie nam burmistrz! komisarycz
nego przez władzę nadzorczą.

Na uchwalę tę wszyscy radni wyrazili swą zgtdę.
Niewątpliwie mieszkańcy miasta z zadowoleniem
przeczytają tę uchwalę, gdyż jak detąd widzimy, stan
gospodarki miasta znacznie się poprawi), mamy gaz,
węgiel, sprawa opieki nad biednymi znacznie posunęła
się naprzód, również projekt przebudowy gazowni itd.,
tak, ie przysyłanie kom sarycznego burmistrza do Kępna
na parę miesięcy aż do obrania nowego burmistrza
nie miałoby żadnego celu, mogłoby wprowadzić jedy
nie zamęt w coraz lepiej funkcjonującą gospodarkę
miejską.
Następnie przeczytano 2 wnioski obywateli kę
pińskich Pezalskiego i Osucha. Wynika z nic'’, iż na
bytc prced paru laty posiad.ości od Niemców wy
jeżdżających, zostały ponownie sprzedane, gdyż
wspomniani obywatele dotychczas nie otrzymali prze
wtaszczenia. Główną sprężyną w tem jest b, nauczyciel
niemiecki ni :jak'ś p. Babcwitz. Oskarżenia zawarte
we wnioskach pr.eeiwko temu panu. są tak ciężkie,
iż milczeniem pominąć ich nie można. Mianowicie
ów Babowitz stale pjdobno otrzymuje przepustki na
wyjazd do Niemiec. . . i namawia mieszkających tam
Niemców, którzy poprzednio sprzedali posiadłości swe
Polakom, bv je ponownie sprzedawali, gdvż tacy,
a tacy dotychczas-rie mają przewłaszczenia. Sam cf.a
rowu,ę się za p, ścedmka. Pozatem zarzuca s;ę owemu
N ęmiowi, iż trudni się pokątnym handlem waluty
obcej komin o iż Rada miejska sprawę tę przekazała
do rozpatrzeń a Magistralowi, należałoby odnośnym
władzem wgiądnąć w czynności tego pana, wyjaśnić
czy ita paszport, lub też posługuje się przepustkami,
a w takim razie na jakiej p.dstawie je otrzymuje
i kto ich udziela, następnie stwierdzić w jakim celu
może ów N.emiec tak często jeździć poza granicę, gdyż
osobislcść ta poza handlem waluty zajmować się m że
także i szpiegostwem, tędąc prawdo; odob ie także
jednym z filarów Deutschtumsbundu. — Akcja pomocy
biednym i bezrobotnym jak wynika ze sprawozdania
komisji dla biednych, znacznie się poprawiła. Rada
miasta uchwaliła do zebranych 800 tys. mk. dołożyć
i przekazać jeden miljor, marek na zakup artykułów
pierwszej potrzeby, celem rozdania pomiędzy najbardziej
potrzebujących.
W daitzyrn ciągu tbrad zatwierdziła Rada miejska
wydzierżawienie roli znajdującej się poza miastem
p Drabczyń-kicmu po cenie 1 i pól dr. żyła z niergi.
Rolę dzietżawioną dotychczas przez p. Hazubskiego
(około 4 moigi) postanowiono zgodnie z uchwalą magijtratu jako leżącą w obrębie miasta rozparcelować
i wydzierżawić mniej zamożnym Następnie podano
do wiadomości, iż na radcę siorot wybrano p. J Rłcbusa
w miejsce p Walentego Matysiaka. Sprawę poborów
inspektora gazowni przekazano Magistratowi. Wynik
rewizji kosy miejskiej p.zyjęto do wiadomości.
W we lny.h głosach poruszano sprawę rozpoczętej
w powiecie agitacji za uprawianiem buraków dla cu
krowni wieluń kie j i za stanów ia no się nad ęweditalnenj pęrazumieniem się z odpowiednimi czynnikami,
by wsżczęiy akcję budowy cukrowni w pobliżu
Kępna. Poruszono jeszcze stan sanitarny miasta oraz
sprawę wywozu nieczystości i na tem dyskusja się
wyczerpała,
Posiedzenie trwało prawie 4 godziny. Publiczności
przybyto bardzo wiele, co świadczy o siinem zaintere
sowaniu się mieszkańców sprawami miejskimi.

KRONIKA.
K a le n d a r z r z y m s k o - k a t o l i c k i .
Poniedziałek 12-go marca Grzegorz W. pp. w. dr.
\\ lorek
13 go „
Wincenty Kadl. b. w., Roderyk k. m.
roda
14-go „
Matylda, królowa.
Zachód 5,55
Wschód słońca o godz. 6,26
„
5,57
„
» o „ 6,24
„
„
o „ 6,21
„
5,59

M IE JSC O W A .
— S p adek cen Już na środowym targu zauwa
żyć można było, iż ceny na niektóre artykuły spożywcze
uległy znacznej zniżce. Obecnie dowiadujemy się, że
wobec spadku cen na zboże Kępińskie Młyny Parowe
obniżyły ceno mąki o 20 tys. na worku. — Oby tylko
tak dalej szło!
— Kradzież, platy n y z piorunochronów . Przed
paru dniami jakiś śmiały opryszek (podobno już wy
kryty) zakradł się do cegielni p. Morka i dostawszy
się wewnątrz kominem aż. na sam wierzch, odpiłował
drogocenny czubek platynowy. — Jest to dość śmiaia
kradzież, jeżeli sie zważy, że komin ma 45 mir. wyso
kości, a w ęc ‘ k i gl 0 piętr, — Podobno z sali gimna
stycznej również skradziono części z szlachetnego rnetaiu ze znajdujących się tam piorunochronów.

— Czego dziś nie k rad n ą. W nocy z czwartku
na płąlek skradziono z domu przy ul. Kilińskiego nr. 54
okiennice drewniane. — Zaleca się zatem edpawiednio
umocować ojdenniee, znajdujące się nizko ponad ziemią,
gdyż łatw o‘ mogą je złodzieje zdjąć, a szkody stąd
powstałe przy dzisiejszej drożyźnie materjałów są dość
znaczne.
>'
— Baężpość! Tow. Powstańców i Wojaków
imienia generała Józefa Hallera w Kępnie zaprasza niniejszem swyph członków na miesięczne zebranie które
się odbędzie..w poniedziałek 12 bm. wiecz. o godz. 7
na małej sali Hotelu Centralnego. Na porządku obrad
pomiędzy inriami sprawa sztandaru i odznak, — O liczny
udział członków jak i kandydatów na członków usilnie
prosi z powstańczym pozdrowieniem „Wolność" Zarząd.

Z całej Polski.
— W ażną uw aga dla filatelistów . Z powodu
stwierdzenia falsyfikatów znaczków pocztowych w Cze
chosłowacji, IÓ0 halerzowych, przedstawiających po
siać kobiecą, zrywającą okowy; znaczki wydane zostaną
nadal na żółtym papierze. Ńa znaczkach 185 i 250
halerzowych zmieniona zostanie rycina.
— B om ba w cukierni. Do piekarni przy cu
kierni Izraela Łopaty w Warszawie, przyniosła jakaś
dziewczynka formę blaszaną z ciastem do wypieczenia.
Po wyjęciu z pieca, Łopata ku wielkiemu swemu zdzi
wieniu. spostrzegł, że wewnątrz ciasla tkwi jakiś przed
miot z formy podobny do bomby. Cukiernik wezwał
swego syna i, przenieśli „bombę" wraz z ciastem do
V-komisarjatu. Dyżurny, przodownik Dyriucz, widząc,
że „bomba" zatkana jest zwykłym korkiem, chciat go
wyjąć i stwierdzić zawartość rzekomego pocisku. Wi
dząc to cukiernik i syn jego błagali przodownika, aby
nie robił tego, gdyż „bomba" może wybuchnąć i wszy
stkich ich pozabijać. Znalazł się jediak odważny st,
przodownik Karoluk, który bombę edkorkował i stw'erdził, że zawiera ona... również ciasto. — Łopata przy
puszcza, że jest to figiel ze strony związku pracowni
ków piekarskich, gdyż po odbiór ciasta dziewczynka
się nie zgłosiła.
— P rzem y can ie koni. Władze policyjne i celne
wpadły na trop masowego wyprowadzania koni z Polski
do Czech i do Rosji. Czesi, uważając za nieuniknioną
wojnę pomiędzy Polską a Litwą, — wykupywali konie,
przemycali je zagranicę z tem wyrachowaniem, że
w razie wybuchu wojny sprzedadzą je znów do Polski
z wielokrotnym zyskiem. Wyrachowanie zawiodło, bo
plan zestal wykryty, a część zorganizowanej bandy po
siedzi p; d kluczem. Pierwszy dostał się do kozy r, e
jaki Fischer z Zachodniej Małopolski, który zdąży! już
przeprowadzić do Czech 400 koni. Prócz niego do
spółki należeli; p, Zachara..! Światek, Szałas i Działa,
obywatele polscy, oraz. kiiku kupców .czeskich, którzy
przebywają na teren e Polski bez należytych dokumentów
— S am obójstw o inw alidy w Chojnicach. Zu
pełnie niewidomy inwalida wojenny Oromowski, ojciec
5 ciorga dzieci, pepełnil d. 26 lutego samobójstwo.
Jest to jeden z tych inwalidów, który najwięcej p o 
szkodowany wróci! z wojny do domu. Pobierał mie
sięcznie 28 000 mk. na swoją tak liczną rod pnę. Gdy
żona jego poszła na pocztę po rentę, wyzyskał tę spo
sobność, by kończyć swoje mizerne żvcie przez p iwie
szenie się. Popełni ten czyn w obecności dwojga
dzieci. — Otóż znowu jaskrawy dowód niedoli inwa
lidów. Jest to teraz czwarty podobny wypadek na
Pomorzu.
— Jaskinia zbójców. W tych dniach wykryło
kryjówkę bandytów w gęstwinie leśnej między Siera
kowem a Chyżą.' Leśniczy Mniszko zauważył przy
padkowo w gęstwinie drzwi, prowadzące do pod
ziemnej jaskini, a gdy je\ zaciekawiony otworzył zo
baczył śpiących bandytów. Natychmiast zaalarmowano
policję i zmobilizowano straż leśną. Przedsięwzięła
wyprawa nie osiągnęła jednak należytego rezultatu —
gdyż bandyci wyszli już z. kryjówki i poszii na łowy.
Znaleziono tylko świeżo opuszczone podziemne
mieszkanie bandytów, urządzone wygodnie i widocznie
z- dawna zamieszkałe. Obok urządzenia mieszkalnego
i kuchennego znaleziono bogato zaopatrzoną spiżarnię
w szynki, kiełbasy, a nawet znaleziono w niej kilka
centnarów wędzonej słoniny. Bandyci pozostawili opró. z
tego cały magazyn najrozmaitszych towarów, jak bie
liznę, obuwie itp. Ludzie okoliczni twierdza, że jest
to kryjówka-znanej bandy Tomaszewskiego i Tomczaka,
którzy już od dłuższego czasu niepokoili okolicę. Sie
rakowa, okradając okoliczne wsie O ile bandyci me
zbiegli do Niemiec, może się uda pclicii wyśledzić
ich i pochwycić Jeden z bandy, niejaki Mueller, siedzi
pod kluczem; ujęto go już kilka dni przed odkryciem
kryjówki.

2 murarzy ubi Igę
ał.e zatrudnienie

poszukuje
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M a ję tn o ś ć E m iljan ó w .

P o d w ó jn y . w a l c
na talerzach

i dw a k otły żelazn e
na sprzedaż.

J a n N aw rocki, Kępno
Marcin i

rzuconą na Pana S zat
ki e w ic za Kierownik a
Cła w Słupi p. Bra
linem odwołuję.
2t;7

F ra n c isz e k Kalla.
Polecam się jako

G rz ą d k ó w n a , Kępno
ul. Poniatowskiego.

M iljonów ka.

Giełda zbożowa w Po*J
Urzędowe notowania z dn. 9. marcj^
loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wa» .
'natychmiast ceny hurto*8»$|
Ż y to

Pszenica
Jęczmieńz-brow.
- .
Owies
Mąka żytnia
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Groch polny
• Groch jadalny
Wyka
Peluszka
■Seradela
Tatarka
- Łubin nieb. żółty
Koniczyna żółta
„ ’ czerwona „
biała
„.
szwedzka
Gorczyca
Proso
Podaż zboża chlebowego większa,
Usposobienie słabe.

V,8

Kurs giełdy warsza w/sk'1
z dnia 10. marca 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Marka niemiecka gotówka
wyjrlata
Korona czeska Korona austrjacka
1 rubel zloty
1 rubel srebrny
Tendencja spokojna.

Targ bydlęcy w Poz11
Dnia 9. marca 1923 r.
Płacono za 100 ki. żywej wagi
Bydło rogate 1. kl.
„ 11. kl.
III. kl.
Cielęta
I. kl.
- * II. kl.
III. kl.
I. kl.
Świnie
U. kl.
III. kl.
Prosięta za parę
Przebieg targu spokojny.

P o szu k u ję p o sad ę
jako

k o w al, ste lm a c h
i m a sz y n ista .
Dobrze obeznany w wsze U
kich reparacjach maszyn.
Świadectwo na żądanie
przedłożę. Zgłoszenia do
eksp. Ń. P. U pod nr.. 268.
Kto przyjmie
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,j |

W ostatniem ciągnieniu miljonówki
na nr. 4,721,508

S IE R O T Ę

k ra w c o w a
wszelką garderobę damską i dziecięcą

— Chcą gwizdać.. Gd pewnego®
gurycznie „gwiżdżą" na Polskę przy
szóści narodowych." Obecnie ebeą uzys*
przywilej na gwizdanie, na początek tylko
stoku, Będzie to drugi etap w jud ‘
po dziwacznem o drutowaniu miast, z®M
na szabas. Gwizdanie ma też łacznośt'
Donosi o tem białostocka żargonówka (!*|
miejscowy zwrócił się do magistratu o PC
sygnalizowanie świstem cp piątek przejj
żeby żydzi wiedzieli, kiedy sklepy zamyj|
sówki" zapalać. Poczciwy magistrat, M
stępowy" odpowiedział, że nic nie ma
ale, że udzielenie pozwolenia zależy od*
więc udał się do niego. — Należy mieć 1
starosta nie zechce na własną odpowie®1]
bardziej zażydzić Białegostoku przez
„głośnych" znamion, jak gwizdanie z p°^|
na — Polskę.
— Żyw iołow y poż.ar. Przed kilk?.!
bucht pożar w majątsu Ustrone PSpaliły się 2 stodoły pełne zboża i narzęl
Do godz. 10 wiecz. od rana trwają^M
zdołano umiejscowić. Straty wynoszą <“1
jonów marek, Na miejsce pożaru P|
ogniowa z Lubania, druga z Brzezi. AWj
utrudniał brak narzędzi ratowi iczych. " , . .
częty śledztwo, z którego wynika, że P
z podpalenia.
— Pieszo z Syberji. W tych dWjj
do Cheimna z Syberji, gdzie przeby"3 ■
‘Ullij
jako jeniec, niejaki Adam, syn kolonisty" : .
w pobliskiej wsi. Podróż odbywał
z 8 kolegami, jednak tylko on sam
bizymią przestrzeń wszyscy inni zmarli - ^ ‘8
2 letniej podróży. Przybywszy do do®.,,
żonę zamężna z innym.

r B. \ .

S w iad ctw a
p o jedyncze i i;od\vójne

;J

rna na składzik

Drukarnia Spółkowa w
.....

Formularze do

11 lat w miejsce

i Rady gmtnnw

do dzieci.

nabywać m°z

Zgłoszenia dc eksp. N.
P. L. pod nr.

w Drukarni Spółkowej

% '•'a
W

