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Pismo polsko~katolickie w południowej części Wielkopolski
C e n a o g ło s z e ń :

[~s ŁaSij“ wychodzi ?r*y razy tygodniowo.
fej^^hoszenien! miraięczr.ie iOCOO mk.
ktTerj" miesięcznie ygiOm. z odnosz-wcom i?OOj a-.,
Fr,;J,2 l?cznie 12500 t u k ,
k.. 1'Oynczy egzemplarz 1000 mk.
4 ‘tanki. W innych krajach 100 procent drożej.

Zwyczajne 2a wiersz nonparelowy jednoiamowy
1500 mk
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
. 12 0 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
. 4500
Przed tekstem na 1 stronie
.
.
.
.
dOCO
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Daszyński.
Adres dia listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (W!kp.)
Druk'i óakiad: Drukarni Spóikowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

Kępno, na wtorek 21 sierpnia 1923 r.

f c o - P r z e m y s ł o w ą w K ę p n ie
przełożpno z powodu Targów Lwowskich na dni
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Komitet Wystawy Roln =Pr2 em. w Kępnie.

sposobu administrowania państwem. Oszczędność
w wydatkach — to znaczy — zamknięcie na najmoc
hniejsze zamki kasy państwowej i nie liczenie się ani
■
3'jjó \i|0° Polskie w trzech zaborach przed rządu, ani Sejmu, ani stronnictw' politycznych z popu
W W ^?iiłykę opozycyjną w stosunku do larnością w społeczeństwie, które mamy nadzieję ta
'
! łącznie z lewicą parlamentarną kiemu systemowi tylko przykiaśnie.
IoPow ałp przeciwko ich budżetom
Fomnożenie dochodów może się odbyć tylko
Wraj° się niszczyć skarb tych państw, przez „śrubę11 podatkową. Przy ustawach podatkowych,
Vy *e słabość wrogów będzie naszą trzeba uwzględnić tę wielką prawdę, że dochód dla
*j-j siS przeto doskonale roboty destruk- państwa może dać ten, kto posiada wiele. Trzeba
ł5t0 gospodarczej w Niemczech i Rosji, również uwględnić w „śrubie" podatkowej tych, któ
A ^ sposobności' nauczyć się bronić rych dochody najtrudniej jest państwu uchwycić tj.
t. ija się to fatalnie obecnie na nas tych. którzy tworzą warstwę pośredników handlowych.
|jb«Je umiemy ogałacać skarb państwa W Kongresówce i w Małopoisce jak również na Kie
umiemy bronić się przed po
sach Wschodnich jest to warstwa rekrutująca się
' l(r en,,» natłMniast nie umiemy zapeł
w 90 proc. z żydów. Są oni tak jak ptacy niebiescy,
ftij j -VSle jaki Polska przechodzi obec- co to nie orzą i nie sieją, a zbierają. Bez kapitała
zie radę na szerzące się zlo po- zakładowego, bez lokalu handlowego, bez patentu ku
i j^0ruiści, bo wszak ci z zawodu pieckiego pasożyci ci, zwani ogólnie paskarzami, doro
4 ą
rzeczowej opartej na nauce bili się w krótkim bardzo czasie wielkich majątków
^V hr‘Cnjji politycznej krytyki i sta i dziś wielu z nich przeniosło się do innych warstw
ju lijig^oiosków, mających nas z kry- mianowicie rolniczej, przemysłowej lub innej, dającej
K S,eJy musimy przyznać, że poza dużo dochodów. Tych więc przedewszystkiem pań
y ^ e , 0n°mistów oraz słynnych kon- stwo musi złapać i nałożyć takie podatki, żeby im
% s^T.ie pod przewodnictwem Prezy- kości trzeszczały. Nie na tem jednak* koniec. Naj
V eBo ^ nasi profesorowie ekonomji biedniejszy nawet obywatel powinien płacić podatki,
Weil j- uiiiczą Ale zato ogół nic mając ażeby być niewyjętym z pod prawa, lecz równym wo
łJ i}a r^lifikaeyj naukowych brnie na bec innych w zasługach dla skarbu państwa. A więc
L V ‘ecacb, zebraniach i w kółkach to- oszczędność i ofiarność. Oto są nakazy gospodarcze
i skarbowe nietylko dla rządu, ale, mówimy to z ca
Bl ’t‘esk ”ie^sze b,ędy^
n
J katasircf gospodarczych spoty- łym naciskiem, przedewszystkiem pakazy dla społe1^iije 1niu 3eJ niepodległości, każdy czeridwa. Ody je zastosujemy możemy być pewni,
3 °sPchS^ P°*’ołany do wygłaszania że doprowadzimy budżet do równowagi. Po tej dro
l1Pistr,25ar5zych, każdy niemal twierdzi,
dze już kroczymy. Ustawy uchwalone, pozwalają rzą
‘U skarbu, lo zrobiłby to i tamto dowi zastosować śrubę podatkową, a oszczędności musi
3r.
przeprowadzić on sam. Jesteśmy przekonani, że wy
i ^ w;ri>kule p,
, ..„Zagadnienie główne14 kona to z całą bezwzględnością, ale z chwałą dła pań
f V zVch Slfar^u« n zatem naprawa sto- stwa.
V.Paiij "ściśle sk łączy 2 doprowaij'l WgL^Wego do równowagi i wpro0 Się ■
yu\ Są to dwie prawdy nieD o w s z y s tk ic h o b y w a te li
yjii* J °siągnie, będziemy uratowani.
jA e ‘a_8zego budżetu do równowagi
R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j.
y > j cir°gą bardzo prostą: i) jak naj
rozchodach i 2) w jak naj Odezwa Polskiego K om itetu Pom ocy Ofiarom
Głodu w Rosji, (Warszawa, Ordynacka 5 m. 4.)
ę ty ° cbodów. Zastosowanie pierwWielu jeszcze rodaków naszych, tysiące bezdom
C
‘ a i zrzeczenie się wszystkiPieniężnej od państw?, na naj nych dzieci polskich — tuła się dotąd na rozległem
e ś ć Je w lwiej części pożerają nasze terytorjum Rosji w oczekiwaniu na powrót do kraju.
Dzieci te giną fizycznie i moralnie; głód i nędza
Rozchodach to znaczy — nienieodstępnie
im towarzyszą.
W> skasowanie papierowego
Ustać przeto w pracy nie możemy. Winniśmy
I \
D Zen'e Prr.v pozostawieniu najPtaktycznego jak najprędszego dalej budzić oiiarność publiczną, ażeby tę dziatwę

"Wagę w budżecie.
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polską ratować od zagłady. To nakaz moralny, przed
którym uchylić się nie woino nikomu.
Zwracamy się o zbiorową pomoc materjalną do
wszystkich instytucyj w najobszerniejszym tego słowa
znaczeniu, do wszystkich organizacyj, związków, zrzeszeń.
— Prosimy duchowieństwo, które już przychodziło
nam z pomocą, ażeby i tym razem poparło swoim
wpływem moralnym zabiegi nasze- kilka stów, rzuco
nych z ambony, zainicjowana przez proboszcza po
nabożeństwie niedzielnem doraźna na ten cei składka,
a rzesze wiernych chętnie spełnią ten święty obowią
zek wzgiędem Boga i Kraju. — Każdy wreszcie oby
watel, który posiada nieco inicjatywy i dobrej woli,
może sprawie się przysłużyć, urządzając w kółku zna
jomych, którzy mu ufają, składkę na ten cel; otrzymany
kwit z P. K O , oraz lista ofiar — służyć mu będą za
dowód dia usprawiedliwienia się przed ofiarodawcami.
Kego zaś nie stać na taką inicjatywę, niech sam od
siebie złoży chcó skromny datek. Prosimy przytem.
o pospiech, działać bowiem musimy szybko i ener
gicznie.
Ofiary składać należy w Pocztowej Kasie Oszczę
dności w Warszawie, oraz we wszystkich jej oddzia
łach, w całym kraju, na rachunek przekazowy Komi
tetu Nr. 34ió.
Ufamy, że każdy, kto ma poczucie ludzkości, kto
jest Polakiem, kto jest prawdziwym obywatelem Polski
— usłyszy ten głos dziecka polskiego, które przez nas
z dalekiej Rosji woła o pomoc.
W imieniu Komitetu
Prezes: j Edward Ropp, Arcybiskup.

Statut Kłajpedy zatwierdzony.
Warszawa, 17. 8. „Gaz. Warsz." donosi, że rząd
polski otrzymał już od Rady Ambasadorów zatwier
dzony ostatecznie statut Kłajpedy wraz z dodatkowym
prctokułem.
Polska uzyskała wstym statucie prawa, których do
magała się delegacja polska, wysłana w lipcu do Paryża.
W protokule dodatkowym mocarstwa sprzymierzone
zobowiązują się nie ratyfikować statutu, jeśli Litwa
przed wejściem w jego życie nie otworzy transytu na
Niemnie. W przeciwnym razie mocarstwa wyciągną
z zachowania się Litwy wniosek, że Litwa nie ma
prawa sprawować nad Kłajpedą suwerenności.
Kłajpedę uznano w konsekwencji za port o zna
czeniu międzynarodowym. Podlegać on będzie Radzie
Portu, do której wchodzą: Polak, Litwin i Klajpedzianin.
Polska otrzymuje koncesję na lat 99, która zapewnia
jej pewną strefę na użytek gospodarczy. Statut przy
znaje Polsce transyt zarówno na Niemnie jak i na ko
lejach litewskich.

Rozruchy drożyźniane w Niemczech.
W Akwizgranie zaprowadzony został stan oblężenia.
Przyczyną są nieustające rozruchy, drożyzna i plądro
wanie sklepów, które trwały przez całą noc ubiegłą.
Główna ulica miasta przedstawia obraz kompletnego
zniszczenia. Mimo, że akcja policji była niewystarcza
jącą, aresztowano około 150 uczestników rozruchów.
Obywatele miasta zorganizowali samoobronę.
W miejscowości Datteh przyszło wczoraj do po
ważnych rozruchów komunistycznych. Tłum złożony
od 250 do 6000 ludzi zaatakował i zdobył ratusz,
przyczem ciężko poturbował burmistrza. Policja była
zbyt słabą, aby rozproszyć tłumy. 8 policjantów zo-'
stało ciężko pobitych.
Według doniesień „Vorwaertsl4 w Muenster wy
buchły zaburzenia komunistyczne. 8-t/sięczny tłum
zdobył ratusz i poturbował przytem wielu urzędników
tak ciężko, że musiano ich odwieźć do szpitala. Zwró
cono się do Recklinghausen z prośbą o nadesłanie
posiłków w celu przywrócenia porządku.
Z prowincji saskiej nadchodzą wiadomości o bardzo
poważnych zaburzeniach, połączonych z podpalaniem
dworów, lasów i plądrowaniem.

Położenia w Gdańsku.

Odpowiedź na bezprawie niemieckie.

Warszawa, 17. 8. Od szeregu miesięcy władze
niemieckie przedsięwziły wydalania administracyjne
obywateli polskch z Niemiec. Rząd polski, wyczer
pawszy w licznych interwencjach i notach wszystkie
środki reklamacji, czul się zmuszony do wydalenia
pewnej ilości obywateli iiieir<ieck'ch, znajdujących się
w Polsce. Wskutek tego unia 3 sierpnia br, charge
d’uffaires Niemiec w Warszawie wręczył w Min. spraw
zagr. notę. ogłoszoną w skróceniu przez prasy niemie
cką, w której, protestując przeciwko powyższym wyoaleniom, domaga się cofnięcia wydaleń i nazywa Skrok
rządu polskiego bezprawiem i sprzecznym z prawem
narodów, czyniąc odpowiedzialnym zań rząd Rzeczy
pospolitej.
W odpowiedzi na powyższy krok rządu niemie
ckiego r^ąd polski w dniu 14 sierpnia br. zaznaczył,
że od samego początku br. daremnie dopominał się
wstrzymania i zaniechania wydalań obywateli polskich
z Niemiec, a w szczególności robotników przemysło
wych i rolnych. Poseł polski w Berlinie z polecenia
Min. spraw zagr. interwenjował wielokrotnie; wystarczy
wymienić interwencję z dni 31 stycznia br., b lutego br,,
12 i 21 kwietnia br, oraz obszerne noty, złożone 22
lutego br„ 15, 18, i 22 marca br.
Mimo tych licznych demarche wydalania trwały.
Wydalonych internowano również w Cottbus i Frank
furcie n?d Odrą, zdarzały się również wypadki nakazu
zlikwidowania* majątków w ciągu kilku godzin, co
rzecz oczywista, spowodowało ruinę wydalonego. Rząd
polski był zmuszony skorzystać z uznanej prawem
narodu retorsji i wydalić pewną ilość obywateli niemie
ckich z Polski. Cofnięcie niektórych wydaleń przez
rząd niemiecki nie jest w stanie naprawić skutków
omawianych krokóz/.
Rząd polski, skorzystawszy z przysługujących mu
środków odwetowych, zastrzega sobie wszelkie upra
wnieniu, jakie w stosunku do obywateli niemieckich
zastrzega dia Polski Traktat wersalski, które z obecnem
wydaleniami notorrs/jnemi nie mają nic wspólnego.

P o łą c z e n ie się P. S. L. i N . Z. L .
w je d n o s tro n n ic tw o .
Warszawa 16. 8 Stronnictwo „Piasta" i „Nar.
Zj. Luo.‘ ogłaszają wspólną deklarację z umotywowa
niem dokonanej fuzji obu grup. Podstawą fuzji było
przeświadczenie, że zarówno w programie politycznym
jak i społecznym niema żadnych rozbieżności pomiędzy
PSL i Nar. Zjed. Lud; wreszcie uznając wspólnie, że
w dziedzinie tak doniosłej, jak uczucia religijne, lud
polski stoi wiernie na gruncie wiary Rzymsko-katolic
kiej. do której głębokie przywiązanie jest jednym z naj
większych czynników jednolitości ludu, i że uczucia te
oba stronnictwa chronić i szanować pragną.
Deklarację podpisali: Za polskie Stronnictwo Lu
dowe: Jakób Bojko, Jan Dębski, Józef Kowalczuk Za
Narodowe Zjednoczenie Ludowe: Leopold Skulski,
Stanisław Brzostowski, Leon Chwalbiński.
J, I. Kraszewski.
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o— ,
Bietka opowiedziała pani des Essarts z żywością
-wielką, jak zręcznie rzucono się na nią, gdy prze
chodziła około Bernardynów, usta jej zawiązano, aby
krzyknąć nie mogła, do wozu też stojącego wniesiono
w mgnieniu oka i czwalefn uwieziono z miasta
0 zmierzchu.
Sam Benedyk Nesteracki z pistoletem nabitym
w ręku, na drążku woza siedząc, przy związanej ofierze
swej na straży jechał, ciągle ją uspakajając. Gdy
później pogoń się ukazała, on i jego ludzie naprzód
uciekać się starali, potem przygotowali do rozpaczliwej
obrony, a Nesteracki palce założywszy poprzysiągł, że
jej żywej nie wypuści, s raczej sobie i jej życie od
bierz >, niżby miał za mą ginąć na szubienicy.
Nie dano mu tego dokonać, chociaż nao3tatku do
Bietki wystrzelił, gdy ich zewsząd otoczono, a Nietyksza go za nogi już z wozu ciągnął. Wyrwał się
mu potem z rąk, ludzie Nesterackiego poranili ciężko
litwina, ale pobici nakoniec uciekać musieli w las.
Bietka opowiadając to płakała, to pięści zaciskała
1 jeszcze przyjść do siebie nie mogła Prosiła pani
des Essarts, aby królowej podziękowała za jej troskli
wość i opiekę, obiecując, gdy rana się zagoi, powró
cić na służbę, przynajmniej dopókiby ojciec nie po
wrócił, a ona (szepnęła to na ucho) nie pomściła się
na tych, którzy Nesterackiemu byli pomocą. Według
•niej wszystko to sprawą było Amandy.
Nietyksza — jak mówiło dziewczę — postrzelony
miał być w nogę i porąbany szablami, lecz życiu jego
nic nie groziło. Bietka, gdyby nie własna jej rana,
gotowa była sarna iść czuwać nad swoim wybawcą.
Wszyscy naturalnie wnosili z tego, iż się oni w końcu
pobrać powinni.
Za Nesrerackim zbiegłym nie gonił nikt, nie wy
dano nawet rozkazów ścigania go i chwytania chociaż
porwanie się na sługę królowej, należącą do dworu
i zamku, winę jego tern cięższą czyniło.
Pac i przyjaciele Amandy usiłowali Benedyka tein
tłumaczyć, iż Bietka żalotnoścó? swoją, a maże nawet
' jakiuti! obietnicami uwodziła Ne:--er ;kvgo
potem

Gdańsk, 17 8. W miejscowości Wittich przyszło
do krwawego zajścia na tle drożyzny. Do miejsco
wości tej przybyła pewna liczba rybaków po zakup
zboża, którego jednak rolnicy wzbraniają się sprzeda
wać. Rybacy więc gwałtem wdzierali się do śp:chrzów
Rolnicy zaalarmowali ,.szuoo'' (policja), która bagnetami
rozpędziła tłum rybaków. Kilkunastu rannych rybaków
aresztowano. Również w miasteczku Rittheim doszło
do krwawych zaburzeń Tam odbyło się zebranie
strajkujących robotników rolnych. Po zebraniu ufor
mował się pochód z czerwonemi sztandarami przez
ulicę. Pochodowi jedną z ulic zatarasował wóz dra
biniasty z policją, która w liczbie 30 chłopa rzuciła
się z bagnetami na robotników. Kilkunastu rannych
pozostało na miejscu

D o n a s zy c h czyteln i^ g ^

Przypominamy ostatni komunikat. °^enia p, ty
podrożenie papieru rotacyjnego za 10000^ »miastach
jenów marek 8 czerwca na 118 miljonów0 ' powiatacł
a już dzisiaj fabryki papieru podnoszą cenv»omisje b

na 137.7 m ilionów mareli je'tf

Wobec takiego tragizmu pragniemy 5ne na art
miarodajnym czynnikom zwrócić uwagęhymała na|
tury. jako że książka i gazeta niedługo ^
dov przeszłości,
W
j
. w które
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Związek Zakładów Graficznych « ^•Tne, odda
na Polskę Zachodnią z siedzibą

po nadr

Streseman pobudza fliemcy

ka

Berlin,. 15. 8 W wygłoszonej wCT s!-17; 8
lamencie mowie kanclerz btreseman ta Wiśle,
^ftyla si
i T mVi:v imieniu rządu oświadczam, że
i
#
W
-- ■ i ; i o d
oddać sprawę okupacji zagł. Ruhry mięriffisażerami
sądowi rozjemczemu, [esteśmy przytem P f się na d
Przypominamy, że wszelkie przedsiębiorstwa han
dlowe będące w posiadaniu świadectw przemysłowych rok takiego sądu przywróciłby zagk^W e wici
pierwszych dwuch kategorii oraz przedsiębiorstwa prze Ludność zagłębia chce pracować, aie Mj/;?r/\vały
s'
mysłowe będące w posiadaniu świadectw przemysło sferze wolności, Niemcy zaś, rozporzą^jj *
nie u
wych pierwszych pięciu kategor.ji zarówno obowiązane, byłyby w stanie wypełnić z c b a w i l i }1 3wian
jak i nie obowiązane do publicznego ogłaszania spra wawcze i podjąć na nowo dostawy w natunj yiav
wozdań, winny na zasadzie art 56 i 122 ustawy po swą mowę, kanclerz powiedział, że silfjM
naród niemiecki
utoruje udrogę
do- życia _
iiieunecKi uiuiujc
iu g ę u
czynając od miesiąca lipca rb. obliczać i wpłacać po naiuu
datek od obrotu osiągniętego w każdym miesiącu. Zgubiony jedynie jest ten, kto się
Mowa kanclerza zakończona zo
Pierwsza zatem wpłata miesięcznie obliczonego podatku
' iŁ|ltf oo
winna być uskutecznioną za miesiąc lipiec w terminie
j ^ a.Sl*
do 15 sierpnia 1923 r przyczem od kwoty miesięcznej przyjęte 240 glosami partii iuc >weI;
p<
tego podątku wolno potrącić 1/12 część sumy uiszczonej kratów oraz zjednoczonych socja!:Sl// j
głosom
nacjonalistów,
ludowców.
°r
J
^
*
tytułem przedpłaty za cały rok podatkowy, wzgl. 1/6 o
nr/v 25 powstrzymujących
nnu/strwmniac’vdi się
sip od
u.: arSZ3v
część tejże przedpłaty, o ile ją uiszcztno w stosunku przy
bawarskiej
partji
ludowej
półrocznym.
I,
Podatek od obrotu wynosi 2 proc. Przy wpła
ceniu tychże 2 proc wolno potrącić w wysokości
.ui'" aku
1/12 wzgl. 1/6 część zapłaconą przy wy kupnie świa
Z
p
iś
m
ie
n
n
i
c^
T pJ)hw
C(
dectwa przemysłowego zaliczkę rta skarb.
Przy wpłatach miesięcznych winny być również
— Nr. 33 tygodnika „Myśl
uiszczone kwoty podatku przypadające na korzyść następującą treść: Wymowa cyfr
j. (4\ 8'ę n
Związków samorządowych (art. 119 ustawy) w wyso K. Ehrenberg o A Nowaczyńskim. [m f ^ n t a
kości 0 5 proc. od obrotu. Przy wpłacaniu tychże we Włoszech? De Stefani... S k a n ^ jCH-j 05 proc. wolno potrącić w wysokości 1 12 wzgl. 1,6 i o umarłym. Ani śp. ani bl. pzapłaconą przy wykupuje świadectwa przemysłowego Courtenay o Madziarach Znów
zaliczkę na samorząd.
ze Staszowa. — (K N) Agitacja b j^ h
W celu uniknięcia opłacania odsetek za zwłokę Cyfry które należy pamiętać. Pol W™
i z tego powstałych kosztów radzimy z załatwieniem chach. Cud nad Wisłą w oświetleń®
powyższego nie zwlekać.
Plany madzierów. Prawo rasy wyż*!
Dowody wpłat podatku obrotowego (pokwitowania
— Nr. 33 tygodnika , Szopka"
Kasy Skarbowej) należy przechowywać, by takowe ści zawiera następujące ilustracje:
przedłożyć po upływie II go półrocza łącznie z zezna — Po ostatnich wypadkach w W
niem o obrocie Urzędowi Skarbowemu właściwego B edrzyckiego
Jeszcze jeden ek
Islntna nr
vezvn3 ^yel ^ ^ SW
okręgu.
Biedrzyckiego — Istotna
przyczyna
Sł
Biedrzyckiego
„Highe-life"
z
Formularze podług wzoru można nabywać w Dru
St. Biedrzyckiego — Stasio rysujekarni Spółkowej w Kępnie.

10 sprawie obliczania i uiszczania podatku
obrotowego.

go dla młodszego i przystojniejszego Nietykszy zdradziła.
R3dziwiSłowskiego dworzanina towarzysze odwieźli
do książęcego dweru, gdzie kanclerz sam zalecił go
pielęgnować starannie i doktora mu posłał swojego,
aby rany opatrzył. Dano też zaraz znać matce jego
na Litwę, bo jedynakiem u niej był, aby do syna
przybyła.
Siara Nietykszyna mieszkała i gospodarowała w zna
cznej majętności swej dziedzicznej pod Olkienikami.
Słynęła ona, nawet wśród takich gospodyń, za jakie
wszystkie lit winki uchodziły, za nader zabiegłą i skrzęt
ną panią.
Z domu Gedyminówna, mając się za dziecię ro
dziny wielkiego pochodzenia z książąt litewskich, pani
Rozalja Nietykszyna niezmiernie tern była dumną.
Despotycznego charakteru, energiczna, naprzód
z trudnością pozwoliła synowi wejść w służbę księcia
Radziwiłła, chociaż w tem, wedle ówczesnych wyobra
żeń, nic upokarzającego nie było, choćby zubożały po
tomek znacznego domu dostał się na dwór najmożniej
szej i najpotężniejszej rodziny. Nie smakowało to du
mnej G.edyminównie, ale w końcu zgodziła się syna
w świat puścić, aby się przetarł.
Ranny przewidywał nie bez przyczyny, znając matkę,
że ona go teraz pewnie zechce zabrać do domu, ale
miał za sobą księcia, który obiecywał wyprosić go
sobie nadal.
Łatwo się też domyśleć było, że stara ani słyszeć
nie zechce o małżeństwie z jakąś dworką, której szla
chectwo nawet było wątpliwem.
Gdy się to działo z Bietką, intiygi dworskie da
lei się powoli ciągnęły. Kazanowski z wielką zręcz
nością sam i przez żonę swą starał sie nakłonić królowę, aby z sum swych, złożonych w Gdańsku, conajprędzej królowi na wojenne jego potrzeby kilkakroć
sto tysięcy talarów pożyczyła.
Pani Kazanowska pouinie zapewniała Maryę Lu
dwikę, że tym sposobem najłatwiej, najpewniej sobie
serce małżonka pozyszcze. Skłaniała się już ku temu
królowa, lecz z drugiej strony ostrzegano ją o niebez
pieczeństwie.
Tu stał mąż wielkiego znaczenia, powagi i energji
chłodnej, kanclerz Albrecht Stanisław Radziwiłł, którego
sam król nawet, dla wpływu jego i wielkich przymiotów szanować i oszczędzać musiał, Ałe z nim obchodził się Władysław tak jak z wielu inr.ymi, których
potrzebował, okazywał im łaskę i życzliwość, ale ich
1 więcej się obawiał n:i lubił.
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Si; łbywać osady likwidacyjne.
iie rZ|jULrze 177 z dnia 7 go sierpnia „Monitora
j. *j\: . S*°si| Urząd Likwidacyjny spis 89 osad
"Sl itd-'e P°znańsk!em» podlegających przymu°raI.i .^ y’ Adres administracji „Monitora Pol,;,s ^ ibarszawa, ul Miodowa 22.
I R Pojmuje Komitet Likwidacyjny w Poie 'Binkowskiego 22 do dnia 7-go wrze,qI jJ'iSlfu należy dokładnie oznaczyć osadę,
t n * ^ ntchce nabyć, a więc podać miejscowość,
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Wiadomości polityczne.
Kiedy nastąpi zw ołanie Sejmu?
Do Warszawy powrócił z letnich wywczasów
marszałek Rataj, który po porozumieniu się z rządem
i prezydjum sejmu określi termin następnej sesji izby.
Ze wzgiędu na wprowadzenie przez senat szeregu po
prawek, do ostatnio uchwalonej przez sejm ustawy,
należy s ę spodziewać zwołania sejmu na początku
września, na krótką sesję nadzwyczajną.

Z Senatu.
Warszawa, 17. 8 Na wczorajszem 29 posiedzeniu
Senatu, po odeslan u całego szeregu interpelacji do
poszczególnych kom sji, przyjęto ustawy: pat ntową,
przekazującą min reform rolnych sprawę przyjmowania
pewnych ziem na Krisach Wschodnich i o opiece
społecznej.
W końcu zabrał glos nadzwyczajny komisarz do
zwalczania lichwy, paskarstwa i przemytnictwa, p. Bajda,
który m. in. przedstawił trudności walki z przemytni
ctwem przez Górny Śląsk do Niemiec. Tam bowiem
dzięki narzuconyth Polsce dziwacznym i niedorzecznym
kombinacjom granicznym plaga przemytnictwa jest
w p łr.ym rozkwicie przy pomocy 34 tys robotników,
przekraczających codziennie granicę polsko-niemiecką.
Następne posiedzenie odbędzie się między 20 a 24
września.

W idoki na pożyczkę zagraniczną.
Warszawskie dzienniki posiadające kontakt z finanserją żydowską przynoszą nam wiadomość, że pro
wadzone w tych dniach pertraktacje z przedstawicie
lami kapitalistów amerykańskich dają nadzieję uzyska
nia pożyczki w kwoęie 100 miljonów dolarów. Przy
znanie pożyczki jest uzależnione od szeregu reform
w administra.ji państwowej i udzielenia gwarancji.
Pożyczka ta nie ma nic wspólnego z akcją pod
jętą w Paryżu przez ministra Kucharskiego, który przy
niósł również nadzieję na uzyskanie długoterminowego
kredytu zagranicznego.

N ow a klęska emigracji polskiej.
Berlin, 17. 8 Od poniedziałku przyszłego tygodnia
przestanie wychodzić z powodu trudności wydawniczych
centralny organ wychodźtwa polskiego w Niemczech
„Dziennik Berliński**, wychodzący od lat 26. Po za
wieszeniu ,,Wiarusa Polskiego", wychodzącego w Bo
chum, zamknięcie ..Dziennika Berlińskiego" stanowi
formalną klęskę dla życia emigracji polskiej w Niemczech.

Socjaliści polscy poszli pod kom end ę
żydów i Niemców.
Według komunikatu jednego z ostatnich numerów
,,Robotnika", Polska Pan ja Socjalistyczna związała się
z socjalnemi demokracjami: żydowską i niemiecką.
W naszych stosunkach politycznych jest to wy
darzenie takie charakterystyczne, że trzeba koniecznie
zwrócić na nie większą wagę.
Rfzedewszystkiem, z kim się P. P. S. związała?
T „Bundem", organizacją żydowską, stojącą na
gruncie 111 międzynarodówki i podlegającą wpływom
komunistycznym, dalej z niemiecką partją pracy, pod
sycającą zwykle prądy wybuchowe wśród mas robot
niczych, w końcu z niemiecką socjal demokracją, która
działa na Śląsku wspólnie z najzacieklejszymi hakatystami.
Do tego hańbiącego sojuszu, doszło z inicjatywy
„Bundu71 którego organ podkreśla z zadowoleniem, że
P. P. S. będzie musiała konsekwentnie stosować się
umów zawartych z „Bundem" i socjalistami niemiec
kimi.

istnienia tak ważnej placówki kulturalnej jak Czytelnia
Ludowa. Z rynku udano się przez miasto do ogrodu,
gdzie różnemi niespodziankami uprzyjemniano pobyt
tamże szczególnie dziatwie.
Bardzo sprawnie wypadły ćwiczenia sokole zastępu
starszych druhów tak wolne jak i lancami, druhen
z wieńcami i ćwiczenia młodzieży laskami. Szczególny
zachwyt budziły piramidy wykonane przez młodzież.
Niespodzianką było proklamowanie króla w s rzelaniu,
(został nim 12 letni chłopiec w strzelaniu dla chłopców.)
Po wyczerpaniu programu przemówił p. Nowak do
zebranej publiczności dziękując za życzliwe poparcie
dobrej sprawy i dając możność zapoznania się szerszej
publiczności z celem i zadaniem pracy oświatowej
i społecznej tak po macoszemu niestety jeszcze trakto
wane'.
Dalszy ciąg zabawy odbył się na sali, gdyż ciągły
deszcz uniemożliwiał pozostawanie w ogrodzie. Od
śpiewano więc kilka pieśni, dokończono loterję fan
tową. urządzono licytację itp, poczem z zapałem od
dano się zabawie tanecznej.
Podnieść należy obywatelski stanowisko dzier
żawcy domeny Sadogóra p. Nowaka, nie szczędzącego
czasu i przyczyniającego się ofiarnością na cele spo
łeczne do rozkwitu towarzystw polskich w Rychtalu.
Z żalem stwierdzić przytein tizeba, iż tylko paru oko
licznych obywateli przybyło, chociaż w okolicy mamy
kilka majątków "i dzierżawców domen państwowych.
A przecież tak ważna kulturalno-społeczna placówka
zasługuje na to, ażeby jej udzielić poparcia chociażby
moralnego. Niepogoda w tym wypadku odstraszać nie
powinna.
Obecny.
— Pokwitowanie. Na pogorzelców w Bralinie
złożyli na ręce komitetu: Gmina Tabor mały przez
sołtysa p. Kora kowskiego 159.000 mk., p, Gogoł Maksymiljan ATechó / 100,000 mk, ks proboszcz Nowacki
od parafji Kępno 2,599.240 mk., Ks. proboszcz Czech
od parafji Tręba^zów 900 800 mk. p Dr. Białecki
dzierżawca dóbr Trę^aczów 1000000 mk., Gmina Ko
zia Wielka przez p. Kłoska 755,000 mk, Gmina Trębaczów przez p Pawelkę 100,000 mk. Gmina Bralm
1 rata przez p. Wolko 3.470,000 mk. Razem 13,767 540
ma ek. Oprócz tego ofiarował p. A Ctkosiński Kępno
jecen wagon 5200 sztuk cegieł franko Bralin i p Siciński właśc. dóbr B czek wielki 15 ctr żyta. Za
ofiarność „Serdeczne Bóg zapiać." Dalsze datki
z wdzięcznością przyjmuje Komitet.
— Sam obójstw a. W Rychtalu zastrzeliła się
dnia 13 bm. pomiędzy 11 a 12 godz. 36 letnia Marja
Wójcik, żona urzędnika celnego. Samobójstwo popeł
niła w nieobecności swego męża. Powód nieznany.
— W Baranowie tegoż dnia powiesił się w własnem mieszkaniu chory na umyśle gospodarz Ignacy
Obalski.

W ielki bunt kozaków dońskich.
W Rydze otrzymano wiadomość, że w guberni
Topolskiej wybuchło groźne powstanie chłopskie
przeciw władzy sowjecktej. Sytuacja jest dla rządu
bolszewickiego tern fatalniejsza, że do włościan przy
łączyły się oddziały czerwonej armji, stojącej załogą
w Kozłowie. Doński pułk kozaków wymordował
wszystkich komisarzy sowieckich i ruszył na Don
z zamiarem oswobodzenia Kozaczyzny od jarzma bol
szewickiego. — Przyczyną wzburzenia w szeregach
krasno-armiejskich jest niewypłacenie żołdu i zatrzy
manie rezerwistów podlegających uwolnieniu, jakoteż
o zamierzonej przez sowiety wojny. Z Moskwy wy
słano trzy dywizje wojsk-, oraz specjalną brygadę,
złażoną z wypróbowanych komunistów.

KRONIKA.
Kalendarz rzym sko-ka tolick i
.Poniedziałek 20-go sierpnia Reruard op. w, dr.
Wtorek
21-go
,.
Joanna Franciszka wd.
Środa
22-go
„
Syniiorjan z tow. mm.
pp. w.
Zachód 7,15
Wschód słońca o godz. 5 51
7,13
..
„
o
„
4.52
7,11
..
o
„
4,54

MIEJSCOWA.
— Z R ychtala Nader miłą i nad wyraz sym
patyczną zabawę, pomimo niepogody, urządziło w nie
dzielę Towarzystwo Czytelni Ludowej w Rychtalu.
Zgromadzeni na dworcu członkowie Towarzystwa, wraz
z przybyłymi z Kępna gośćmi oraz delegacjami Tow.
Powstańców i Wojaków i Pocztowców ze sztandarami
wyruszyli w pochodzie do miasta, gdzie pochód za
trzymał się na rynku. Tu powitalne 'przemówienie
wypowiedział nowo mianowany burmistrz m. Rychtala,
p. Tyrakowski, podkreślając szczególnie znaczenie

L P o z n a n ia .

— Do Mistrzów rzem iosła Polskiego. Wysta
wa prac terminatorów odbędzie się w dniach 8. i 9.
września br„ zatem apelujemy do wszystkich pp. Mi
strzów, aby przygotowali swoich uczni do współudziału
w takowej Chcemy zbiorowe wykazać zdolności
n iszych przysziych Rzemieślników, podnosić stale ‘
i wciąż
ich indywidualność Żadnego termina
tora nie powinno tam zabraknąć. Rączo bieżmy się
do pracy abyśmy jaknajchlubniej przedstawili postępy
naszego Rzemiosła w Województwie Poznańskim. Po
nieważ nagradzać będziemy dobre prace, również ter
minator m )że przedmioty sprzedawać na wystawie,
prosimy rozwinąć w swoim kole jaknajwiększą agitac-ę ni korzyść wystawy. Formularze zgłoszeń wy
syła: Związek Tow. Przemysłowych i Rzemieślniczych
1 w Poznaniu. Przedmioty wysyła się opłacone pod
adresem: Wystawa Terminatorów Poznań. Wieża Gór
nośląska (Targi Poznańskie) Poznań. Na przesyłce
nakleja się kaitkę tłustym pismem: „Przedmiot wysta
wy do Poznana." Wszystkie pisma prosimy bardzo
o zamieszczenie niniejszego komunikatu.

Z c a łe j P o ls k i.
— W ystaw a przem ysłow a w Rawiczu Z inicja
tywy Towarzystwa Przjmysłowego w Rawiczu otwarto
tam wystawę przemysłową. W uroczystościach otwarcia
wzięli udział: Wojewoda poznański p. BnuDki, Starosta
Grodzki p. Marawińczic, Naczelnik Wydziału Woje
wództwa dla Przemysłu i Handlu dr. Hempowicz.
Otwarcie poprzedziło poświęcenie sztandaru Towarzy
stwa Przamysłowego, które obchodziło w tym dniu
dziesięciolecie swego istnienia.
— S trajk generalny w W arszaw ie? Socjali
styczne związki zawodowe zapowiadają na nadchodzący
poniedziałek generalny strajk demonstracyjny dla po
parcia postulatów postawionych przez strajkujących od
dłuższego czasu robot lików budowlanych.
— U niw ersytet Ludowy w DalU&ch ood Gnie
znem przyjmuje zgłoszenia na nowy kurs 5 miesięczny
od 2 listopada 1923 r. do 30 marca 1924 r. Kandy
daci winni mieć przynajmniej 18 lat i wykazać się, że
już mają zawód w ręku a miaro.vicie, że są rolnikami,
rzemieślnikami, robotnikami etc. Ponadto kandydaci
pcw.nni umieć biegle czytać i pisać. Do wniosku
o przyjęcie należy dołączyć obszerny życiorys, własno
ręcznie napisany. Zgłoszenia należy skierować albo do
Uniwersytetu Ludowego w Dulkach pod Gnieznem,
albo do Biura Centraineg) Tow. Czytelni Ludowych
w Pozncniu, plac Wolności 18
X. Antoni Ludwiczak, kierownik,
— Św iętokradztw o w Krakowie, Jeden z -\ajstarszycb krściołów krakowskich, kościół św. Woj
ciecha, padł ofiara święt -kraiziwa w nocy
. wartka
na piątek. N ewyk-yci dotąd sprąwcy rccsbLi laberna-

culutn głównego ołtarza, skąd skradli kielich a nadto
wiele wotów, jak ustaliło śledztwo ukryli się oni
w kościele przed zamknięciem i po dokonaniu kradzieży
w nocy przez wyjęte okno w bocznej nawie wydostali
się na rynek.
— W alka z paskarstw em . Warszawa wypo
wiedziała wszelkiego rodzaju paskarzom walkę na
śmierć i życie. Każdocziennie wykrywa się nowych
rekinów drożyzny i sekwestruje się magazynowane to
wary, - Ostatnio zrów przyłapano trzech żydków,
których aresztowano, zaś towar magazynowany przez
nich został im zasekwestrowany. Zabrano im 'miano
wicie 20 beczek śledzi, 50 worków cukru kryształo
w e g o i 10 i oół worka kostki.

C e n y z ło ta i s re b ra .
Dn>a 17 sierpnia P. K K. P. płaciła za:
Pubie złote
.
.
.
.
118 400 mk.
Maiki
......................................
54.850

Korony „
Franki
Dolary
Czystego złota za gram
Ruble srebrne Marki
Korony „
Franki
„
Dolary
Srebra za gram

-

-

46,660
44440
230.373
153.093
82920
23 030
19.230
19.230
300 840
4.607

Ospa żytnia
Ospa pszenna
Stoma żytnia luźna
Siano luźne
Rzepik
Rzepak
Uwagi: Dowozy dotąd jeszcze słabe^

)'
1t
fi
if
JJ
ł*
)t
tu
»>
*ł

Targ bydlęcy w Poznał1111
Dnia 17. sierpnia 1923 r.
Płacono za 100 kl. żywej wagi:
BvdJo rogate i. kl.
„
■ „ 11. kf.

Giełda zbożowa w Poznaniu.

„

Urzędowe notowania z dn. 17. sierpnia 1923.
ioco Poznań za IGO kg. w ładunkach wagonowych dostaw
natychmiast ceny hurtownie:
Żyto nowe
3 6 (000- 4COOOO
Pszenica nowa
800000— 85C0U0
Jęczmień brow
270000 - 300000
Owies nowy
490000 - 520000
Mąka żytnia
730000— 780000

„

Cielęta

P o w y ż s z a z r h ia n a o b o w ią z u je od

1. 7 . 2 3
Dziennie

111. kl.

^ 1 do 16
17
■J8
19 ;
20
21 :
22

2'i
24

25
26 ;
27 ■
28 '
is
30
31
32
33
34
35
3fi
37
38
39
40
41
42
43

do
10000 „
11400 „
13000 „
15000 „
17000
20000 „
23000
26G00
30000 ..
34(00 „
38000 „
42000 „
46000 „
50 00 „
550(0 „
60000 „
€5000 ..
70000 „
75COO „
80000 .,
90(00 „
100000 „
110000 „
12(000 „
130000 „
ponad

skreśla
10000
11400
13000
15000
17000
20000
23000
26000
3(000
34000
3 :000
42000
46000
50(00
550(0
60000
65000
70000
75003
80000
90000 .
100C04
110000
120000
130000
140000
140000

Dzienna
płaca usta
wowa

do 250000
2500(0 ., 285000
285 000 „ 325000
325000 „ 375000
375 000 „ 425 000
425000 „ 500 000
500000 „ 575 000
575 000 „ 650 000
650 000 „ 750 000
750000 „ 850000
850000 „ 950000
950000 „ 1050000
1 050000 „ 1 150000
1 150 000 „ 1250 000
1250000 „ 1 375 000
137500 0 .1 5 0 0 0 0 0
1200000 „ 1625000'
1 625000 ,, 1750(00
1 750003 „ 1875000
1 875(36# .. 20OOOCO
2 000000 „ 2250000
2 250000 „ 2500000
2500 000 „ 2750000
2 750000 „ 3000000
3000000 „ 3250000
3 250000 „ 3500000
ponad 3500000

9300
10700
12 200
14000
1600G
18500 .
21500
24500
28000
32000
36000
40000
44000
48000
52500
57500
62 500
675C0
72500
77500
85000
95000
105000
115000
125000
135000
140000

R o z lic z e n ie ó ^le od p ła c y u s ta w o w e j.
Składka kwartalnie

Składka tygodniov/o

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3!
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Całość
6/»
4 231,50
4 868,50
5551,—
6 370,—
7 280,—
8 417.50
9 782,(0
11 147,50
12 740, 14 5 6 0 ,16 381
18 200,—
20 0 2 0 ,21 84< , 23 887,50
26 162,50
28437,(0
30 712,50
32 987,50
35 262,50
38675,—
43 225,—
47 775 —
52 325,—
56 875 —
61 1 2 5 ,63700,—

pracodawca

pracobiorca

2 538,90
2921,10
3 33 ,60
1 3 8 2 2 :4 3 6 8 ,5 050 50
5869,50
6 688,50
7 844.—
8 7 3 6 ,9 8 2 8 ,10 920 —
12012,—
13 104 —
14 332,50
15 697,50
17 062,50
18 427,50
19792,50
21 157,50
23 205 —
25 935,—
28 6 6 5 ,31 395,—
34 125,—
36 855,—
38 220,—

i 692,60
1 947,40
2220,40
2548,—
2912,—
3 3 6 7 ,3013,—
4 419 —
5096 —
5 8 2 4 ,6552, 7280,—
8 (08 —
87369 5 5 5 ,10465,—
11 375 —
12285,
13 195,—
14 1 0 5 ,15470,17 290,—
19110 —
20930 —
22750,—
24 570,—
2 5 4 8 0 ,-

Całość
&/»
55009,50
63290.50
72163,—
82810, — .
94640,—
109427,50
127172,50
144917,50
165620,—
189280,—
212940,—
236600,—
260260,283920,—
310537,50
34(112,50
369687,50
399262,50
428837,50
45 412,50
502775 —
561925,—
721075,—
680225,739375,758525— ‘
828100,-

pracodawca
3ft
33005,70
37974.30
43297,80
49686,—
56784,65656,50
76303,50
869(0 50
99372,113568,—
127764 —
141960,—
156156.—
170352,—
186322,50
204067,50
221812,50
239557,50
257302,50
275047,50
301665,—
337155,—
372645,—
408135,—
443625,—
479115,—
496860,—

_____ i
pracobiorca
22003,80
25316,20
28865,20
33124 37856,— .
43771,—
50869,—
57967,—
66248.—
75712,—
85176,—
94640,—
104104,—
113568,—
*124215,—
136045 —
147875,159705171535,—
183365 —
2 0 1 1 1 0 ,—
224770,—
248430,—
272090,295750,319410 —
331240,—

D la r o b o tn ik ó w d w o r s k ic h :
Składka tygodniowa
praco
prac odawca
biorca
6/»
3/»
>/»
ftęczeiicy należą
do grupy
łcm ale
„
„
w/ódatze i slangreci
im-nm ślinki
ciłliupncy
Katcgotja I.
..
IŁ
111.
IV.
i kobiety
ii

26
26
26
27
24
17
17
20
23
17

14560,14560,—
14560,—
16380,11147.50
4231,50
4231.50
6370,—
9782,50
4231,50

8736,8736,8 7 3 6 ,9828 —
6688,50
2538,90
2538,90
3822,—
5869,50
2538,90

5824,—
58 2 4 ,5824,—
6552,—
4459,—
1692,60
1692,60
2 5 4 8 ,3913,1692,60

W a ln e
z e b r a fl
Kółek Rolniczych na powiat k f '

'

Na porządku dziennym ważne sprawy.
,
Uprasza się o jaknajliczniejsze przybycie Czl°n
W ojtkow iak.
^
Wicepatron Kółek Rolniczych na P3W'

III.

UP

.

P. KU PCY!

Zanim zaopatrzycie się w wyroby bawełniane
jak płótna, barchany, w sypy poście
lowe, fartuchowe, Oksfordy i t.d.

p rz e k o n a jc ie się
o cenach i wyborze w dziale hurtowym.

tyku
, im

SKŁAD PŁÓTN A

i l \ ró'.

W. Mikołajczyk i S-ka.
cc

O strów , Rynek 25 w podwórzu.
Telefon 210.

833

i ■ " « '» » ...' ""......................." '" " g T B T i ł m.

IARMARK w RYCHTALU
w d n iu 30 s ie rp n ia rb .
Starostwo w dniu tym zwolniło zwiedzających od po
jadania przepustek wkraczania do pasa granicznego.
Rychtal, 18. sierpnia 23.
847

M a g is tr a t.

" W

»/»

3'«

I/»

189280,—
• 189280,—
189280,—
212940,144917,50
55009 50
55009 50
82810 —
127172,50
55009,50

113568,—
113568,—
113568,—
127764,86950,50
33005,70
33005 70
49686 —
76303,50
33005,70

75712,75712,—
75712,—
85176,57967,—
22003 80
22003,80
33124,—
50869,—
22003,80

Zarzad P o w ia to w ej Kasy Chorych.
Bieda, dyrektor.

na sta,yp!jCl

■'d0

t

I L K

utka brązowa, wysoko kotna uciekła w czwartek,
Inia 16 sierpnia br. w stronę Chojęcin-Kępno.
O łaskawe oddanie za wynagrodzeniem uprasza się.

Dwór Mianowice,

T schuschke

p. Kępno.

846

łYTO PETKUSKIE
znane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą
la do oddania na wymianę

I. odsiew 100 kg. za 140 kg.
130 5*
u

Pszenicę

Składka kwartalna

co
" Większ?
" ' j ą j.

V

Kasowi lekarze są: Dr. Mohry, Kasprzak i Bem.
Udzielanie pemety lekarskiej w niedzielę i święta członkom Kasy jest wzbronione.
P c w jis z e tco&jtmy do wiadomości, tak pracodawcom jak i pracobiorcom,
łk ę jio , Cria 16. 8. 1923. r.
Jasiński, orzewoduiczacy.

olSCf
** WP
Potecf

^ PMopas

idbędzie się na bydło jak i towary
Crupa

■ s hryjfit

fiSl*****
JP tezoaiv

N a d z w y c z a jn e

się

"

1' 300 090'

godz. 12

Miesięcznie
i

do 60000
60000 „ 68400
68400 „ 78 000
78000 .. 90000
90 000 „ 102000
102000 „ 120000
120 0(0 „ 138000
138 CC0 „ 156000
156010
180000
180(00 ., 204 000
204(00 „ 228000
228 000 „ 252 000
252005 „ 276 0C0
276000 ., 300000
303 000 „ 330000
330000 „ 360000
360000 ., 390000
390 000 „ 420000
420000 „ 450000
450000 ., 480000
480 000 „ 540 000
540000 „ 600000
6(0 000 „ 660 000
650000 „ 720000
720000 „ 780000
780000 „ 840000
ponad 840000

54000®"
i 8000®'
4COOO®'
3«O000'

w śro dę, 22 s ie r p n ia b r. o
w Hotelu Centralnym.

r.

Tygodniowo
*_______________

/

!. kl.
U. kl.

odbędzie się

D la z a ra b ia ją c y c h w m a r k a c h .
Grupy
zarobk.

Sil- kl.

Świnie
1. kl.
- ■
„
II. kl.
„
11). kl.
Prosięta za parę. 6-v7 tyg.
„
ponad 8 tyg.
Przebieggtargu bardzo ożywiony.

Ogłoszenie Powiatowej Kasy Chorych w Kępnie.
Na mocy okólnika nr. 26/23 Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Poznaniu z dnia 1. 8. 23. L. Dz.
1991/23 O. U. "zostanie zmiana statutu Kas Chorych, przez Radę Kasy Chorych dnia 19. 8. 23. uchwalona.
Dodatek 5. ty. do statutu Kas Chorych brzmi: Ubezpieczonych stosownie do ich zarobku dzieli się na dalsze
nasiępujące grupy zarobkowe, od 17 grupy do 43 grupy z dziennem zarobkiem 140000 mk. Od grupy 1 do
włącznie 16 skreśla się, od grupy 17 co 43 jak niżej podano.

goof® t a t f i c
toooooo-

Hildebranda

Książę Hatzfeld

100 kg. za 130 kg.
M a ję tn o ś ć D o ru c h ó w ,
powiat Ostrzeszów.

m io d y p ie s
(w ilk)
zybłąkat się. Odebrać można za zwrotem kosztów
[tuszenia. Gdzie, wskaże ekspedycja N. P. L. pod

ono*-

forn,V i ' » i

■ f na

