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Przesilenie rządowe.

Z Sejm u.

Warszawa, 13. grudnia.
R ozpraw a cad re fo rm ą rofoą.
Kolportowane od kilku dni wieści o przewidywa
ek
Referat p. Makułskiego (PSL) rozpoczął obrady
ln i roziarale wśród większości narodowej sprawdziły
W p^iek popołudniu obiadował klub P. S. L nad ustawą o parcelacji i osadnictwie. Mówca oma
: $ %
wiając wszystkie punkty ustawy dowodzi, że reguluje
Bad ustawą o parcelacji i osadnictwie. Wszystkie nie
‘lal poprawki, przedstawione przez referenta posła j ona sprawę ostatecznie i jest wielkim postępem na
awłowskiego, należącego do grupy p. Bryla, zostały drodze realizacji reform rolnych.
P. Kwapiński (PPS) poddaje projekt ostrej kry
Odrzucone większością głosów. Wobec tego poseł
A ®ryi na czek i p o s łó w opuścił salę posiedzeń. Zwołał tyce i uważa go za pogorszenie ustawy z 1920 r.
P. Staniszkis (ZLN.) stwierdza, iż ustawa jest re
r on na naradę 14 swoich zwolenników i na posiedzeniu
'om postanowiono zawiązać odrębną grupę pariamen- zultatem kompromisu i podkreśla, że Zw. L. Nar. od
1~_t tetną. Na posiedzeniu opracowano projekt deklaracji pierwszej chwili stał na stanowisku, że dobra kościelne
91‘deowej i uzasadnienie powodów, które skłoniły grupę stanowią bezsporną własność Kościoła, zagwaranto
1ed
P- Bryia do wystąpienia z klubu Piasta. Deklaracja waną przez Konstytucję. Układ ze Stolicą Apostolską
358 *>a stwierdzić, że grupa Bryla tylko i wyłącznie powinien był poprzedzić uchwalenie ustawy, która za
V/ przedmiocie ustawy o parcelacji i osadnictwie nie sadę jego przesądza. Pozatem mówca ZLN, zaryzy
j*J Sioże pójść ręka w' rękę z obecną większością sejmu, kował twierdzenie, jakoby ustawa nie zagrażała intere
| | | Pozatem 'zaś nie będzie dążyć do rozbicia tej większości. som miast, kończąc swe obszerne wywody wezwa
niem izby do uchwalenia ustawy.
:
Wskutek wystąpienia p. Bryla marszałek Rataj naP, Dubanowicz (KI. Ciirz. Nar.) oświadcza imie
I tesla! na ręce wicemarszałka Moraczewskiego pismo,
niem swego stronnictwa, że w wypadku, jeżeli rząd
"* kiórem oświadcza, że zgodnie ze zwyczajami parla- przed głosowaniem nie złoży oświadczenia, iż Stolica
-T Nientarnemi i wskutek zmienionej sytuacji politycznej
Apostolska zgadza się na przejęcie przez państwo dóbr
Jy !kłada na ręce wicemarszałka Moraczewskiego, jako martwej ręki — klub Ch. Narodowy nie będzie mógł
pii Najstarszego wicemarszałka, dymisję ze stanowiska
jilzi Niarszałka Sejmu. P. Moraczewski zamkną! posiedzę- przesądzać tej sprawy swemi głosami.
P. Poniatowski („Wyzwolenie") krytykuje ustawę,
Nie ; odroczył je do poniedziałku.
wypowiadając się przeciwko parcelacji prywatnej i sta
ijjj
O (i wieczorem zwołane zostały plenarne posie wia formalny wniosek odrzucenia całego projektu.
dzenia klubów parlamentarnych celem omówienia sy
Nieludzka w rzaw a wybuchnęla podczas przemó
tuacji politycznej,
wienia p. Griessa (klub Kat. Lud.) Urządzito ją natu
■id
O S,30 wieczorem na posiedzeniu rady ministrów ralnie „Wyzwolenie*, które istotnie wyzwoliło się.,
z resztki zasad parlamentaryzmu i przyzwoitości. Po
j j l "chwalono jednogłośnie podać się do dymisji.
Brzmienie listu, wystosowanego do p. Prezydenta słowie z tego „ruskim duchem" przesiąkłego klubu
tak dalece zacietrzewili się, iż nawet ich mniejszościo
Wojciechowskiego jest następujące:
wy przyjaciel p. Sommersłein nie mógł przyjść do
„Panie Prezydencie: Wobec tego, że w dniu głosu.
dzisiejszym przesunięcia w układzie sił na terenie par
Wrzawa skończyła się ostatecznie iem, że posłów,
Cmentarnym podrywając podstawy większości, na zachowujących się w „wysokiej izbie** jak w karczmie,
której rząd się opiera, uniemożliwiają rządowi przepro a mianowicie przedstawicieli „sympatycznego" Wyzwo
wadzenie jego programu, mam zaszczyt zgłosić na ręce lenia pp. Durę, Babina, Wojewódzkiego i Putka mu
I*. Prezydenta dymisję gabinetu. ( - ) Witos.
siał wicemarszałek Seyda wykluczyć z posiedzenia.
Po przerwie spowodowanej przykrem zajściem
I
O godz. 22 p. prezes Rady ministrów przedłożył
' Usmo powyższe osobiście p. Prezydentowi Rzeczy- odroczył p przewodniczący dalszą dyskusję nad re
Ppspolitej, który po wysłuchaniu prezesa Rady Mini- formą rolną do następnego posiedzenia.
listrów oświadczył, źe swą decyzję odracza.
D yskusja nad ustaw ą w ojskow ą
W sobotę odbyła się w Belwederze konferencja
P. Mączyński (klub Ch. Nar.) Ustawa ta decyduje
Przedstawicieli klubów większości narodowej z panem o łosie armji polskiej, na której może się oprzeć mo
“ rezydentem Wojciechowskim. Reprezentanci stron- carstwowe stanowisko Polski. Debaty nasze nie mają
ttl Nictw polskich przedstawili swój pogląd na dany stan charakteru militaiystycznego czy imperialistycznego,
^eczy i określili stanowisko zajęte przez kluby naro lecz tylko dyktowane są zrozumiałą koniecznością obro
dowe. Pan Prezydent wysłuchał opinji przedstawicieli ny granic państwa w tak niekorzystnem położeniu ge'łubów, ale' nie powziął jeszcze decyzji w tej sprawie. ograficznem posiadające tak licznych sąsiadów. 2 letni
czas służby i liczba 30 dywizyj jest niedostateczną,
Postępek p. Bryia i towarzyszy wywołał ogólne tylko ze względów skarbowych należy się na to go
Rumienie i spotyka się z ogólnem potępieniem śród dzić narezle, Zznucano Sejmowi 4-letniemu, że nie
obmyślił dostatecznych funduszów na utrzymanie 100Narodowo myślących ludzi Nową sytuacja jest nie
Wątpliwie niebezpieczna, ale przeważa oplują, że prędzej tysięcznej armji, którą uchwalił. Oby potomność na
tey później do zatargu jawnego przyjść musiało i że szemu Sejmowi nie musiała podobnych czynić zarzu
Nowy rozłam może nietylko uzdrowić PSL. przez tów, Wobec spóźnionej pory przerwano obrady. Na
U jście z jej grona szkodliwych jednostek (nazywanych stępne posiedzenie w czwartek o godzinie 3 po po
Wyrodniała lub zgniłą inteligencją), ale ewent. wyjaśnić południu.
’
14 grudnia.
*ytuację
Podobno niektórzy z „prylistów" żałują
Obrady na wczorajszem posiedzeniu Sejmu roz
teiego zapędu demagogicznego i myślą o cofnięciu się
poczęto od pierwszego czytania projektu ustawy o sto
* fałszywej drogi.
sowaniu obowiązkowem wskaźnika zmian kosztów
Cała Warszawa jest oburzona na podyktowany utrzymania do regulowania płac zarobkowych. Konie
Niskiemi kombinacjami zamach karjerowiczów jna wy czność uregulowania tej palącej sprawy, dotykającej
tworzoną z takim trudem większość sejmową. Czyn bezpośrednio interesów najszerszych warst pracujących
!ch jest piętnowany jako chęć sabotażu naprawy Skarbu uznana została przez Izbę. Projekt odesłano do Komisji
1 Rzeczypospolitej. Powszechna pogarda zapewne z tem, aby załatwiia go w ciągu 4 dni, tak, że jeszcze
'Przykrzyłaby pp. brylistom pobyt w Warszawie poza przed ferjami świątecznerai uchwalony będzie w peł
drenem sejmowym.
nym Sejmie.
.
Być może, iż burza zostanie jeszcze zażegnana,
Ożywioną rozprawę 'wywołał projekt ustawy o wy
"ów ią o projekcie postawienia na poniedziałkowem puszczeniu li serji 6 proc. bonów skarbowych.
Posiedzeniu Sejmu kwestji zaufania i przewidują, iż
Różnicę zdań stanowiła przedewszystkiem sprawa
Rżąd Narodowy znajdzie jednak w izbie większość.
sposobu obliczania kursu bonów, a mianowicie czy
,,
Dzienniki obliczają, że po ustąpieniu grupy posła mają być obliczane według franka złotego, czy też
1 I jjryla z większości, rząd lozporządza na 440 posłów franka szwajcarskiego, tak jak obliczane były wszystkie
poprzednie serje bonów, Po przemówieniu posłów
* ll głosami, w tej liczbie 5 chliborobów.
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Byrki (P. S. L.) i Jaroszyńskiego (K!. Ch. N ) więks
Izby, uznając słuszność ich wywodów, przychylił?-;
do utrzymania dawnego sposobu obliczania, a mi
wicie wedle kursu iranka szwajcarskiego. Stronni"
opozycji choć dotychczas należały do zwuiennij
bonów złotych i były ich gorącymi obrońcami, je s ’
ze względów politycznych zwalczania przećłożeń *
dowych, domagały się zredukowanej sumy bonócł
15 miljonów, co jednak nie uzyskało zgody więksi
izby przedewszystkiem ze względu na związane z
ceie polityczne.
a
Przystąpiono do dalszych oorad nad ustawą o
celacji i osadnictwie. P. Bittner: Dobrą jej strony
zapewnienie przejścia w ręce drobnych rolników,,
tysięcy ha. (Pos. Smoła: Na księżycu,) oraz to, ż«‘
forma rolna ma być przeprowadzoną nie drogą
między klasami, lecz na zasadzie porozumienia.
Ch. D. uważa, że jest zupełnie słusznein, żeby zir
przeszła w ręce włościanina polskiego w znacznej v
szóści, co do dóbr kościelnych zachodzi niezgod,
z konstytucją. Gdy nasze stronnictwo miało przysJ
do większości rządowej uczyniliśmy zastrzeżenie!
przed rozpatrzeniem tej sprawy w Sejmie, rząd u /
zgodę Rzymu. Upłynęło już 7 miesięcy, a jeszczi
nie stało, dla tego proszę, ażeby rząd przed uch
niem tej ustawy uzyskał tę zgodę. Pos, Somme
porównuje obecną ustawę z wniesioną swego
ustawą za gabinetu Sikorskiego. Pos. Wasyń.
Ustawę obecną uważamy za skierowaną przeciw |
dia odebrania nam zapasu ziemi i w tej łormi
jakiej jest wniesicna, zgedzić się na nią nie mo
Dlatego też wnoszę o odesłanie jej do komisji r
Z kolei pos. Kowalczuk z P. S. L wśród cia
przerywali i napaści z burzliwych i wiecznie roz,
r.ionych law Wyzwolenia, w doskonaleni przemów*
rozprawił się z dzisiejszemi przeciwnikami pr *
na lewicy, wykazując w sposób jasny całą ich dt
czas w tej sprawie prowadzoną fałszywą grę, obli*;,
jedynie na kucie haseł wyborczych. Rozprawy j«1,
nie ukończono.

Garść myśli
1
dookoła grabieży dóbr kościeln
Dobra kościelne riajlepszem są zabezpiecz
wszelkich insiylucyj djecezjalnych i parafjalnych
ścioła katolickiego.
1. Czyż Stolica Apostolska z w łasnej inicja:
b y żądała lub się zgodziła na sprzedaż dóbr ki.,
nych? Zapewne nigdy!
Jeżeli obecny Parlament nasz tj. Sejm i Sen,
teraz uchwali, że reforma rolna ma zabrać także'
stawę dla utrzymania pracowników kościelnych ,
uprzednią zgodą Stolicy Apostolskiej — cóż to
znaczy?
'*]
Rozumiemy to dobrze. Tkwi w tem w la 1
u k ry ta groźba: „leżeli nie dacie ziemi dobrow
to może zabierzemy ją przymusowo*'! Słowem
ment c przekonaniach szczerze katolickich nigdy(
kwestji nie powinien stawiać. Jest to bowiem r.‘.
więcej jak teroryzowanie Kościoła, który dla u r‘,
cia większego zła godzi się (bo godzić się mu.
mniejsze zło. inaczejby było, gdyby Rząd w pier'
skał zgodę Stolicy św,, a potem dopiero przt
ustawę o reformie roitiej Sejmowi — wtedy!,
ukrytej groźby w ustawie nie było. — .
2. Jeżeli obecnie Stolica Apostolska 'zgodziłs11
na wciągnięcie dóbr kościelnych do reformy rolt
czy wtenczas katolickie stronnictwa i kateliccy
wie m uszą głosować za taką reformą?
Nie, przeciwnie! wszak wiedzą dobrze o te ;
stolica Apostolska taką zgodę dać musiała i{
z ciężkiem sercem, że Stolica Apostolska z zadi",
niem przyjmie do wiadomości, gdy od niej się !
ofiary ostatecznie jednak nie przyjmie.
Posłowie katoliccy w każdym razie głosowa?!
przeciwko zabraniu dóbr kościelnych, w czem • /
tolicka opinja ich poprzeć powinna; motywy sa'|
cięż jasne i słuszne:
1) Zgoda Stolicy Apostolskiej na zabranie do*
'

ścielnych jest, jak wyżej wykazaliśmy, poniekąd
wymuszoną.
) Zabranie dóbr kościelnych sprzeciwia się Konsty
1
tucji, którą pomiatać nie wolno.
) Wobec tego na następnych parlamentach naszych
yłby pewien, chociaż nie ścisły, obowiązek ra
iwienia wyrządzonej Kościołowi krzywdy i szkody.
I ) | 3. Czy Kościół wobec Państwa zasługuje na trak:anie podobne, jak każdy inny prywatny obywatel
f i istwowy?
Za czasów nawet pruskich Kościół cieszył się nienymi przywilejami, traktowano go inaczej aniżeli
jwatnego obywatela.
Kościół przecież całą swą działalnością służy doogólnemu, do czego przecież dąży i państwo,
jre niema i nie może mieć lepszego i bezinteresow, - jszego sojusznika.
Polskie państwo nasze otacza wielka opieką
leróżne organizacje i in sty tu c je ośw iatow e
Kulturalne, nawet zupełnie od niego niezależne
ainia je od podatku majątkowego, danin, udziela im
"eiaką pomoc i poparcie iid,
Największą taką instytucją oświatową i kulturalną
Polsce jest bezsprzecznie Kościół katolicki.
|! | dlaczego jemu się kładzie różne nowe przeszkody
i;; ; trudnienia? Czy zresztą przez taką krzywdę jak
ij.jj v ykościeina rreforma
p fn rt
rolna ma spłynąć błogesławieńro Boże na nasz kraj? Czy to nie wprost niepo;, że po pięciu latach istnienia wolnej Polski jeszcze
owiązują zaborcze prawa antykościelne i bywają za} sowywane?
Na kogo zatem spada wina? W pierwszym rzę. e ca ospałość categc społeczeństwa katolickiego
- naszej Ojczyźnie. Społeczeństwo katolickie powinno:
a) ściśle kontrolować czynność posłów, na których
i:!.iak> swe głosy przy wyborach.
b,> powinno stworzyć jednolity front katolickiej
i; i;rjt czy to w prasie, czy na zebraniach i wiecach
,zy też w organizacjach społecznych różnego rodzaju,
iekawe, że np. „Rzeczpospolita" nie umieściła
październiku protestu P ry m a sa Polski — a obeci e umieszcza protest pierw szego praw osław nego
! i-tropołity w sprav.de grabieży dóbr kościelnych.)
c) powinno na przyszłość już upatrywać sobie
urabiać stronnictwa i takich kandydatów na posłów,
brzy nie zawiodą, czy to dla braku hartu duszy czy
: a braku katolickiego wyszkolenia i wyrobienia.
W drugim rzędzie jest to wina posłów sejmowych,
j órzy cały szereg spraw umieją i mogą przeprowadzić,
,y tylko „zechcą chcieć", ale którzy jakoś dziwnie
nieśmiali i nieprzekonani, skrupulatni i namyśla
ły się gdy chodzi o sprawy katolickie.
W trzecim rzędzie winien jest rząd — ale jaki
-jm — taki rząd.
K atolicy w oclcj Potac" tą p c ie się!
J. Skata.
:*

I

Rozpowszechniajcie
„Nowego Przyjaciela Ludu“
'* I lenryk Sienkiew icz.
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Dalsze polowania musiały być odłożone, gdyż dla obu
żynierśw nadszedł czas wyjazdu na rewizyę robót
odnych, prowadzonych przy Bar-Jussef, koło El Lahum,
;; [i południowy wschód od Medinet.
i i Pan Rawlison czeka! tylko na przybycie pani
| Jlivier. Na nieszczęście, zamiast niej, przyszedł list
d lekarza, donoszący, że dawna róża w twarzy odj owiła się po ukąszeniu, i że chora przez czas dłuższy
ie będzie mogła wyjechać z Port-Saidu, Położenie
alo się istotnie kłopotliwe. Zabierać z sobą dzieci,
‘ ,arą Hinah, namioty i całą służbę było niepodobna,
noćby z tej przyczyny, że inżynierowie mieli być dziś
i, jutro tam, a mogli otrzymać polecenie dotarcia aż
o wielkiego kanału Ibrahima. Wobec tego, po krótiej naradzie, postanowił pan Rawlison zostawić Ne!
iod opieką starej Dinah i Stasia, oraz ajenta konsu! prnego włoskiego i miejscowego „mudira" (gubernaj jra), z którym się poprzednio poznał, Obiecał też
lei, której żal było rozstawać się z ojcem, że ze
wszystkich bliższych miejscowości, obaj z panem Tar, i owskitn będą wpadali do Medinet, albo, jeśli znajdzie
r ię ćo godnego widzenia, wzywali dzieci do siebie.
: ! — Bierzemy z sobą Chamisa, —■ mówił — któ! tego w danym razie po was przyślemy. Dinah niech
1 awsze towarzyszy Nel, aie ponieważ Nel robi z nią
I yszystko, co jej się podoba, więc ty, Stasiu, czuwaj
i rad obiema.
ji i
— Może pan być pewny, — odpowiedział Staś
— że będę pilnował Nel tak, jak rodzonej siostry,
in a ma Sabę, a ja sztucer, więc niech kto spróbuje
;ą pokrzywdzić,.
Uj j
— Nie o to chodzi — rzekł pan Rawlison. —
Saba i sztucer nic będą wam z pewnością potrzebne.
'[! Ty bądź tak dobry i chroń ją od zmęczenia, a zarazem
jważaj, by się nie przeziębiła. Prosiłem konsula, aby
w razie, gdyby się czuła niezdrowa, wezwał zaraz
z Kairu doktora. Chamisa będziemy tu przysyłali po
wiadomości jak najczęściej. Mudir będzie was także
.odwiedzał. Spodziewam się przytem, że nasza nieo
becność nie potrwa nigdy długo.
Pan Tarkowski nie szczędził także Stasiowi prze
stróg. Mówił mu, że Nel nie potrzebuje jego obrony,

S p raw y zasadnicze.
Przed paroma tygodniami „Rzeczpospolita" ogłosiła
ciekawy wywiad prezydenta Rady Ministrów Witosa,
który między innemi zakomunikował, że przedstawiciele
zagranicy niejednokrotnie wypowiadali swoje zdziwienie
z powodu tego, że Polska szuka pożyczki zagranicznej;
a tymczasem ..polskie" klasy posiadające iokują swoje
kapitały zagranicą w obcych walutach i innych objektaeh wartościowych. Ten wysoce smutny objaw na
szych stosunków ekonomicznych wymaga Odpowiednich
z naszej sirony komentarzy i wyjaśnień, gdyż mamy
prawo przypuszczać, że to jest jednym z głównych
powodów trudności w otrzymaniu przez Polskę po
życzki zagranicznej.
Sprawę trzeba ująć jasno i otwarci.. Dlaczego
do państwa polskiego mają mieć większe ranfałlie obcy
kapitaliści jak właśni obywatele. Musimy zaznaczyć,
że sumy lokowane zagranicą przez polskich kapitalistów
muszą być znaczne, jeżeli na ten fakt kilku poważnych
przedstawicieli państw zagranicznych zwróciło uwagę
prezydentowi Witosowi. Jeżeli do tego dodamy pako
wane obce waluty w kraju przez podobnych „dobrych"
patrjotów w Polsce, szacowane przez ludzi kompetent
nych na sumę około 150 miljonów dolarów, to okaże
się, że w Polsce mamy dosyć dużą ilość kapitałów
ruchomych, które są, niestety, jednak w takich rękach,
że liczyć na korzyści z nich przy sanacji naszych sto
sunków finansowych nie możemy.
Kapitały w obcych walutach umieszczane zagranicą
i pakowane w kraju należą, naszem zdaniem, w prze
ważającej ilości do przemysłowców, bankierów, dużych
kupców i eksporterów, którzy w dzisiejszych nieuregulowanyeh stosunkach powojennych pracowali z dużerai
zyskami i nadmiary swych zysków umieszczali w po
wyższy sposób. Tem się tłumaczy znacznie większa
drożyzna artykułów przemysłowych w Polsce, aniżeli
produktów rolnych wszystkich gatunków, na co się
zupełnie słusznie skarżą rolnicy, kiórzy muszą prze
płacać potrzebne im artykuły przemysłowe w stosunku
do cen otrzymywanych za ich ziemiopłody.
Szsrokie rzesze konsumentów, którym ciągle do
kucza w Polsce drożyzna, wywołana złym pieniądzem
i powyższemi stosunkami, też nie zwracają na tę róż
nicę należytej uwagi i przeważnie uskarżają się na dro
żyznę pierwszych artykułów potrzeby w zakresie spo
żywczym, gdyż takowych więcej potrzebują i codziennie
nabywają.
Ta drożyzna artykułów przemysłowych w Polsce
tembardziej nie jest uzasadnioną, że ceny robocizny
w wyjątkowych wypadkach równają się cenom przed
wojennym; a przeważnie są niższe i pobierane w wa
lucie. która ma tendencje ciągłego obniżania się w dół.
To są te sprzeczności ekonomiczne, które wyrosiy
w powojennej Polsce i na takowe powinny zwrócić
swą uwagę czynniki miarodajne kraju. Sprawa chowania
oszczędności w obcych walutach jest rzeczą niezmiernie
doniosłą dla dalszego rozwoju ekonomicznego kraju
i otrzymania zdrowego pieniądza. Jesteśmy zupełnie
przekonani, że na zniżkę ciągłą naszej waluty w równej
mierze wpływają ujemnie deficyty naszych państwowych
SO U
gdyż w Medinet, jak również w całej prowinwi ElFayum, niema ani dzikich ludzi, ani dzikich zwierząt.
Myśleć o czemś podobnem byłoby rzeczą śmieszną
i nie godną chłopca, który kończy niedługo rok czter
nasty. Więc ma być tylko troskliwy i uważny, nie
przedsiębrać na własną rękę, a tembardziej razem
z Nel, żadnych wypraw, zwłaszcza zaś na wielbłądach,
na których jazda, bądź co bądź, zawsze męczy.
Lecz Nel, słysząc to zrobiła tak smutną minkę, że
pan Tarkowski musiał ją uspokajać.
— Owszem, — rzekł, głaszcząc jej czuprynkę —
będziecie jeździli na wielbłądach, ale przy nas, albo
ku nam, jeśli przyślemy po was Chamisa.
— A samym nam nie wolno robić żadnych wy
cieczek, choćby tycich, tyciutkich? — pytała dziewczynka.
! poczęła pokazywać na paluszku, o jak małe wy
cieczki jej chodzi. Tatusiowie w końcu przystali z wa
runkiem, że będą się odbywały na osłach, nie na wiel
błądach — i nie do ruin, gdzie łatwo wpaść w jaką
dziurę, ale po drogach na pobłizkie pola i ku ogro
dom, położonym za miastem. Dragoman wraz z inną
służbą Cooka miał dzieciom zawsze towarzyszyć.
Poczem obaj starsi panowie wyjechali, ale wyje
chali blizko, do Hamaret-el Makta, lak, że po dziesię
ciu godzinach wrócili na noc do Medinet, Powtarzało
się to przez kilka dni z rzędu, póki nie zwiedzili ro
bót najbliższych. Potem, gdy prace ich objęły dalsze,
ale niezbyt jeszcze odległe okolice, przyjeżdżał w nocy
Chamis i wczesnym rankie i zabierał Stasia i Nel do
tych miasteczek, w których ojcowie chcieli im coś cie
kawego pokazać. Dzieci spędzały większą część dnia
z tatusiami, a pod zachód słońca wracały do Medinet,
do namiotów. Bywały jednak dni, w których Chamis
nie przyjeżdżał i wówczas Nel, pomimo towarzystwa
Stasia i Saby, w którym odkrywała coraz nowe przy
mioty, wyglądała z utęsknieniem posłańca. W ten
sposób upłynął czas aż do Trzech Króli, na które
obaj inżynierowie powrócili do Medinet-.
W dwa dni później wyjechali jednak znowu, za
powiedziawszy, że wyjeżdżają tym razem na dłużej,
i że prawdopodobnie dotrą aż do Beni-Suef, a stam
tąd do El Fachen, gdzie zaczyna się kanał tegoż na
zwiska, idący daleko na południe wzdłuż Nilu.
Wielkie też było zdziwienie dzieci, gdy trzeciego
dnia, koło jedenastej rano, Chamis pojawił się w Me
dinet. Spotkał go pierwszy Staś, który poszedł na
pastwisko, przypatrywać się wielbłądom. Chamis roz
mawiał z idrysem i powiedział tylko tyle Siasiowi, że

budżesów, jak lokaia kapitałów własnych w obSjjS='
wartościach. Przypuszczać dalej można że o ile po
zaprowadzeniu w Polsce nowej waiuty ucieczka wła
snych kapitałów z Polski w powyższej formie dalej
będzie miała miejsce, to wtenczas w krótkim czasie
musi nastąpić spadek polskiej nowej waluty, a to dla
powodów następujących:
Waluta każdego kraju zależy od dwóch przyczyn:
równowagi budżetowej w państwie i czynnego bilansu
płatniczego w stosunku do państw zagranicznych. Pny
ucieczce naszych kapitałów zagranicę, tak jak to obecnie
ma miejsce, Poiska będzie miała nawet przy czynne®
bilansie handlu zagranicznego w tym wypadku bierny
bilans płatniczy. W takim razie po pewnym czasie
znajdzie się zagranicą więcej polskiej waluty, anizeu
będzie na takową-popytu i takowa zacznie się w swej
wartości obniżać.
- j
Jest to żelazne prawo ekonomiczne.
Mamy prawo sądzić, że te bogate sfery mało P3"
trjotyczne w Polsce, które dotychczas lokowały s w
oszczędności w obcych walutach, nie nabiorą odra®
zaufania do nowej polskiej waluty i nie zaniedW
swoich karygodnych dotychczasowych czynności w ty®
zakresie i dlatego uważamy, że w tern miejscu P it
potrzebna, a nawet konieczna celowa i skuteczna in
terwencja czynników rządowych, ażeby p rz e s z k o d y
temu szkodliwemu odpływowi naszych kapitałów z3'
granicę, czy też do schówków w kraju.
W innym wypadku reforma walutowa może się
nie udać.
Ta sprawa musi być pozytywnie załatw®3 'Ł
również ze względu na przywrócenie zaufania a t
Polski odpowiednich czynników finansowych z3Sra ik
nicznych, abyśmy mogłi otrzymać stamtąd pożyczki .
Pomoc w pożyczkach zagranicznych Polsce k j
potrzebna nietylko dia przywrócenia równowagi hUjżerowej i na założenie banku emisyjnego.
dalszy sieci kniejowej, zwłaszcza w celu dostarcz®1
szybszego węgla z polskiego Górnego Śląska d o 3 i
ległych prowincji państwa; budowa portu w Gaj
w dzisiejszych warunkach bez pomocy kapitałów
granicznych r.ie może mieć- miejsca, A jeżeli chce®*
się uwolnić od ciągłych szykan rządu gd
i częściowo uniezależnić nasz wywóz zagraniczny Hi
najdroższego na świecie portu w Gdańsku, to ntoż®' q
z...t’
..... .
___------- i
.............łnCn6n.
tylko to zrobić przez szybką budowę portu vv-as?m’c(i lE
Wtenczas Gdańszczanie i ich rząd bardzo szybko doL
do równowagi umysłowej i zrobią się skroń®11
T. N. ii,
w swych antypolskich zapędach.

Słówko z okazji Mskicii Świat.
Po raz piąty od świtu nowej wolności naszej
I. . .1 .... . ..
I ~...nhQv“'
dzić będzie w tym roku Polska wolna i
Święto Bożego Narodzenia! Znikły już słupy gran,c c
które nas dzieliły, spadły kajdany, co nam ong1
skuły swobodne! Radość więc wielka rozpic®.
serca, a wesołość bije z naszych oczu. Lecz wjj
sposób objawi się na zewnątrz ta radość, gdy ”
dzietny do stołu wigilijnego w gronie rodzimie®
j

przyjechał po niego i po Nel, i że natychmiast Prz)lLc T
do namiotów, oznajmić, dokąd z polecenia s!arjjóii 1
panów mają wyruszyć. Chłopiec poleciał zaraz z
s
nowiną do Nel, którą zastał bawiącą się z Sabą P ^
namiotem. ,
■w. r
— Wiesz! jest Chamisl — zawołał już z da|e^ji 1
A Nel poczęła zaraz podskakiwać, trzym ające 3
nóżki razem, jak czynią dziewczynki, skaczące " ł
sznur.
™
Pojedziemy! — pojedziemy!
— Tak — pojedziemy i daleko.
mi
— A dokąd? — spytała, rozgarniając Mcir‘
czuprynę, która jej spadła na oczy.
u^iC
— Nie wiem. Chamis powiedział, że za c W
tu przyjdzie i powie.
— To skąd wiesz, że daleko?
, ^ ei)l
— Bo słyszałem, jak Idrys mówił, że on 1 p<
ruszą z wielbłądami natychmiast. To-znaczy,
jedziemy koleją i zastaniemy wielbłądy tam, S ^ ec^
tatusiowie, a stamtąd będziemy robili jakieś *7® yy
Czupryna z powodu ciągłych podskoków P.yj
znów nie tylko oczy, ale i całą twarz Nel, a 11
odbijały się tak od ziemi, jakby były z kauczdTjJtfi
W kwadrans później przyszedł Chamis i P , 1
się obojgu:
>• f '
- - Khanage, (paniczu) — rzek! do Sta®1’
J
dziemy za trzy godziny, pierwszym pociągi®11'
*

— D.kąd?

iefi 1

— Do E!-Gharak-el Sułtani, a s ta m tą d ®
3
starszymi panami na wielbłądach do Wadi
.!
Serce zabiło Stasiowi z radości, ale ie, ”jj. 0 J
zdziwiły go słowa Chamisa. Wiedział, że Wa
,
jest to wielkie kolisko piaszczystych wzgófZiol®jpi
szące się na pustyni Libijskiej na południe 1P'
wy zachód od Medinet, a tymczasem pan * u®
i pan Rawlison zapowiedzieli, wyjeżdżając, )(li >
się w stronę wprost przeciwną, w kierunku 1 0\0 jj
— Cóż się stało? — zapytał Staś. — „0 1 1
mój i pan Rawiison nie są w Beni Suef, *yIK
Gharak?
Tak im wypadło — odrzekł Chainis-.^ ^ «
Ale przecie kazali pisywać do »icD
Fachen
:z
— W tym liście pisze starszy efendi, dla®
w El-Gharak
ł przez chwilę szukał przy sobie llStu
wykrzyknął:
fCiąg dalszy nastąpi.)

f ’!

5w po spożyciu darów Bożych weźmiemy
zysłowia dawnego: „Post pisces vinum misces!"
szek w swą rękę, by trunkiem niby ,,szla»
pić „zdrowie 11 Ojczyzny iub gości? Czyż
Progami ma płynąć w wolnej już lecz arcy!i naszej Polsce szampan lub węgrzyn w paiaa wódki różne po domach naszych mieszczań1włościańskich?
'ajwiększy nasz wieszcz narodowy Adam MickieMwi do nas w „Księgach pielgrzymstwa pol„m
„W uroczystościach waszych nie naśladujcie
m„ 'chwalców!
Albowiem bałwochwalcy, między
ie »i żyjecie, obchodzą święta narodowe wesołe
żeli .,utl!e zawsze jedynym sposobem, a to jest jewCj Jm i piciem i stój jest ołtarzem, a brzuch boich, Wy zaś obchódźcie święta wasze narodowe
ąc dzień cały, a pieniądze -oszczędzone dnia tego
by waszej, dajcie starszym na karmienie Matki
:ny!1
zagrobowej krainy mówi zatem Mickiewicz do
iają Czyż chcecie te Święta we wolnej Ojczyźnie tak
tym
jak je obchodzono za — Sasów t. z kiejesl ? w ręku iub może nawet po pijanemu? Czyż
jn. * dość tego wiecznego picia?"
"olska nasza, którą do połowy prawie zdeptaia
>a stopa wojny, jeszcze nie ma zabliźnionych
cjonych ran, bo do dziś krwawi ona bardzo,
sję ICze dużo upłynie wody we Wisie, nim nastaną
s stosunki ‘ normalne.
A tymczasem widzimy
an a, llsce tyle sierót, tyiu — biednych, głodnych,
do °nmych inw alidów i nieszczęśliw ych rodaków
gra- cb, których ratować jest obowiązkiem naszym
8 bo chrześcijańskim ale i narodowym, boć to
:st ie -- bracia nasi! i u tych nieszczęśliwych ro'](!• 9 naszych są małe dzieci, które cieszą się na
tżdkę" bardzo, a które może nie będą miały we
* kawałka chieba i drżeć będą ze zimna w ten
od' w izdebce nieopalonej jak — maleńki Pan Jezus
M e n c e l Więc okażmy serce ojcowskie i braterskie
, ii- dzieciom małym i biednym braciom naszym!
,eli)) bądze oszczędzone dnia tego od gęby naszej" daj!:e«( I® nieszczęśliwym, dajmy Matce Ojczyźnie, by
' oi a tym biednym na dzień tak 'radosny dać choć
!?k suchego chieba!
je#o obchodźmy zatem Święta obecne a daj Boże i na
bili ,e radośnie iecz poważnie i trzeźwo! Niech
'jejs
już raz nieszczęsne picie i pijaństw o,
sw ym jadem zatru w a w szy stk ie u ajra
... ,sze i najpow ażniejsze uroczystości nasze!
^ 'Wze, które wydać mieliśmy na trunki, dajmy nie
jśliwym braciom naszym, a Bóg nam ten czyn
Wilie zapłaci nietylko tam nad gwiazdami lecz
tu na ziemi, a przedewszystkiem tern zadowoieiCp | Wtwnętrznem, jakie płynie z każdego uczynku
od0i ego! '
Ks, Józef Janiszewski.
et)1 fes

Potem przemówił p. pułkownik Thiel głosem dobitnym, żołnierskim Gdy wspomniał o tych walkach
wojsk wielkopolskich powstańczych, j 3k grenzsehutz
posiał ultimatum do Wyszanowa, aby most zerwać na
Prośnie, inaczej rozpocznie się bombardowanie Wyszanowa, jak Wyszanów temu rozkazowi się nie pod
dał, jak młodzież z zapałem wstąpiia do wojska,
a starsi z całą-ochotą przyjęli ciężar inkwaterunków,
wtedy głos ten twardy, żołnierski 'zadrgnął z wzrusze
nia, a w oczach dawnych wojaków i indu roniły się
ciche łzy.“
jako trzeci mówca wystąpił p. starosta Kasprzak
z Kępna. Nawiązując do słów z wiersza wypowiedzia
nego przez jedną szkoirtą dziewczynkę: „Lepiej umrzeć
niż w niewoli żyć", zachęca! do wytrwania w tych
ciężkich czasach, do zachowania miłości i wierności
naszej ojczyźnie, na którą nie pozwolimy rzucać ża
dnych blużnierstw."
Poczem wzniósł p. starosta okrzyk na cześć naszej
Rzeczypospolitej Polskiej i jej Prezydenta.
Na koniec odśpiewano Rotę.
Obecny.

Stosunek kupujących do sprzedających
a rekfame.
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Rożne wiadomością

i

P lan b ud żetu .
Pragnąc uzyskać informacje o pianie prac nad
budżetem na rok 1924, „Gaz. Warsz." zwróciła się
z prośbą wyjaśnienia do prezesa komisji budżetowej
p. Zdziechowskiego, który zaznaczył że możliwość narszybszego wkroczenia w okres regularnej gospodarki
skarbowej uważa za najważniejszy postulat sanacyjny,
Z tego powodu należy poczynić wszystkie wysiłki, aby
skrócić do minimum czas niezbędny do solidnego zaiatwienia budżetu na drodze ustawodawczej. Następnie
pos. Zdziech -wski oświadczył, że na dzisiejszem posiedzeniu komisji budżetowej przedstawi plenum komisji
plan prac budżetu.
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W p ły w y z p o d a tk ó w .
Od czasu, gdy minisłerjum skarbu zaczęło nakła
dać kary na opieszałych podatników, wpływy podatkowe
zwiększyły się ogromnie. Urzędy skarbowe ledwie
mogą podołać pracy, Wpłaty na podatek majątkowy
do P. K. O. w Warszawie wahają się od 30 do SÓ
miljardów dziennie. Z każdym dniem sumy te wzra
stają.
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S p r zy m ier ze ń c y lew icy.

>

Nacjonaliści niemieccy w Polsce oraz ich przed
stawiciele w Sejmie nie zaprzestają swej złośliwej rt>- ;•
Pismo z natury swej jest odbiciem panujących boty w kierunku oczerniania Polski przed Ligą Naro- ■
w społeczeństwie prądów, a specjalnie gazety w ma dów celem wciągnięcia jej w nasze wewnętrzne sprawy u
łych miastach muszą odzwierciadlać opśnje nieraz na państwowe. Obecnie działacze rozwiązanego Dęntsch- -i
wzajem ze sobą sprzeczne.
tumsbundu zwróciii się z inicjatywy sejmowych posłów i
Ma to miejsce w wypadku, gdy chodzi o wysłu niemieckich do Ligi Narodów ze skargą na projekt >
chanie opinji, zdań kupujących i sprzedających. Gbie- ustawy o parcelacji i osadnictwie. Żądają oni pomocy i
dwie te strony bądź w rozmowach, bądź też zabiera Ligi Narodów przeciwko tym postanowieniom pro’- ;i
jąc głos na łamach pisma, starają się wykonać z jak jektu, które dotyczą parcelacji majątków niemieckich
najkorzystniejszej strony swój punkt widzenia na sprawę w Polsce, nabytych jeszcze w czasach zaborczych pod j
tak żywo wszystkich obchodzącą, jak panująca dro warunkami i zastrzeżeniami polityeznemi, skierowanemi
żyzna. — Redakcja słuchając cierpliwie wywodów przeciwko narodowości polskiej. Domagają się oni ;
obydwóch stron nie może odmówić każdej z nich również interwencji w sprawie tych majątków niemiec- I.
słuszności w zapatrywaniach na niektóre szczegóły kich, których właściciele sprzedaliby i w czasach za- I1
objawów' naszego życia gospodarczego.
borczych dobrowolnie ziemię na cele niemieckiego )
Zwykle na pozór każda strona ma rację: Kupiec osadnictwa w Poznańskiem i na Pomorzu. Fakt zwra
broni wymownie swego interesu, a kupujący swego.
cania się Niemców polskich do Ligi Narodów prze- .
Ale to, jak zaznaczyliśmy jest tylko pozorem słu ciwko projektowi ustaw polskich jest wprost potworny W
szności. — Chcąc wydać wyrok sprawiedliwy należy w swej istocie, a nadaje należyte oświetlenie tak szu- '
uznać, że ani jedna z tych stron nie posiada racji.
mnie zapowiadanej współpracy polskiej lewicy sejmowej i
A dlaczego tak jest, zaraz postaramy się wytłu z mniejszościami narodowościowemu
i
maczyć.
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Podnosi się często zarzut, że kupcy za towary
Ministerstwo Spraw Wewn. w Meklemburgu wy
żądają wygórowane ceny i kupujący z konieczności
muszą szukać tańszego źródia zakupu. Rozpoczynamy dało rozporządzenie wydalające z dniem 1 grudnia
wszystkich robotników zagranicznych pracujących w roi- ;
od kupujących!
Każdy z nas, bez wyjątku, jeżeli coś kupić chce, nictwie a w tern 95 proc. obywateli polskich. Robo- (j
szuka takiego źródła zakupu, gdzie^może dostać towaru tnikom wolno wracać do Meklemburgii dopiero p e ;
taniego i rzetelnego, bo dziś już są ta..ia czasy, że 15 lutym 1924 r. Rozporządzenie rządu meklemburg
nikomu się nie przelewa i nikt z nas nie ma na to, skiego jest sprzeczne z Traktatem Wersalskim, polityką i
ręt u
aby przepłaca!, Po zakupy idzie zaś tam, gdzie je socjalną oraz rezolucjami międzynarodowej koiifereńcj
w oknach wystawnych widzi, iub mu je ktoś poleci, pracy. Rozporządzenie to odcina egzystencję kiikunastsi
bo dzisiaj czas za drogi na szukanie specjalnych źródeł. tysięcy robotników polskich, między którymi znajduj?, j
aj
" w Wyszanowie.
MąĄry cziowiek idzie tam, gdzie wie, że go rzetelnie się tacy, którzy osiedli w Meklemburgji przed wojnei' Cf
(Korespondencja.)
tj
obsłużą i towar dobry polecą. Są jednak i tacy nie światową i stworzyli sobie tam ogniska domowe.
dowiarkowie, którym się wydaje, że dzisiaj na świecie P o m o c z a g r a n ic y m o ż e u r a to w a ć N iem cy j
1 0 W niedzielę 9. bm. obchodziła parafja wyszanow■
-- już rzetelności nie ma i kupują wszędzie tam, gdzie
od za g ła d y .
c;
ładne dla oka, a może nie iiwaie. Kupują od przy
Rząd niemiecki zwrócił się do Lig: Narodów z notącj
błędów
na
jarmarku,
rozumując,
że
oni
nie
płacąc
wy
Jest to pierwszy pomnik, poświęcony poległym,
sokiego podatku, taniej sprzedać mogą. i cóż kupują. w której oświadcza, że tylko pomoc zagranicy możt i
rfi [!an?ń w powiecie kępińskim,
uratować Niemcy od zagłady. Nota powołuje się m. i»s:
P bia tę piękną uroczystość przybyli: p. pułk. Thiel Nic dobrego, bo ten handlarz, a nie kupiec, skupuje na przykład Austrji, Rząd niemiecki prosi Ligę ć oka-'
dawniejszy komendant wojsk wielko- we fabrykach resztki materiału wyranżerowanego, iub zanie tej pomocy. '
N c h o w a ,.......................................
*
Jii b;ch na froncie Podzamcze—Kępno—Ostrzeszów, uszkodzonego, w każdym razie z błędami takimi, któ
rych rzetelny kupiec prowadzić na składzie nie może.
.rze “kosta Kasprzak, okoliczni księża i obywatele.
\ 1“o zakończeniu uroczystości odpustowych wyru- Handlarz taki wyranżerowany iowar skupuje po fa
V [procesja z kościoła; „Kto się w opiekę", śpiewa brykach bardzo tanio, jako resztki do regularnego
ją Pomnika. Kiedy lud przed Pomnikiem jeszcze handlu niezdatne i spnedaje go bez żadnej gwarancji
dla kupującego i nic sobie z tego nie robi, jeżeli ktoś
mt W i śpiewa': „Serdeczna Matko", wyjechał p. pułk.
K alendarz rzy m sko-katolicki
v * W towarzystwie p. starosty, miejscowego ks. pro- się poprostu na towarze zakupionym u niego oszuka.
‘I
Towaru
z
powrotem
nie
przyjmie
i
pieniędzy
nie
h^i irZa ‘ dePutac]' „Sokoła" z Torzeńca na cmentarz
Poniedziałek 17 go grudnia Fiorjan rn.( Łazarza Wskrzesż.
J
zwróci, bo gdy kupujący przyjdzie mu go oddać, to Wtorek
18-go
„
Gracjan b. w„ Deotym.
'
™l5lny aby złożyć wieniec r,a grobie .dawniej
iii Swych żołnierzy, poległych w obronie tutejszych
Środa
16 go
„
Urban pp. w., Nemezy m., S.
on już za dziesiątą granicą.
Wschód słońca o godz. 8, 8
Zachód 3,44. ąj
Siowem w streszczeniu: kto na jarmarku kupuje
pomodlić się za spokój ich dusz.
A
8, S
3.44
Po powrocie z cmentarza zaczęła się właściwa — to tak, jakby gra! w loterję — raz kupić może
pi'U
8, 9
3.44
dobrze
i
tanio,
a
trzy
razy
napewno
się
oszuka.
(,ęi !Vstość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika.
M
IEJSCOW
A.
jeżeli
zaś
kupcy
narzekają
na
konkurencję
jar
erJ Zasłona, zakrywająca Pomnik, zaczęta powoli się
— K om u n ik at z poczty. W środę dnia 19 grul
,yrj!
wśród śpiewu: „Boże coś Polskę". Ukazała marczną, mają też rację, bo pozbawia ich ona zarobku
Ki irtk n a figura Serca Pana Jezusa, spoczywająca na i podkopuje ich egzystencję, Ale temu są oni sami dnia wypłaca się we wszystkich Urzędach pocztowy;,
winni,
tj.
nie
temu,
że
jarmarki
są
ustanowione,
ale
i agencjach pocztowych odbiercom rent wojskowy.?
t
betonowym słupie, a u podnóża marmu{)£>( [tablica z napisem: „Pomnik 131 Poległych Pa- temu, że nie umieją klijenteli sobie zjednać i jej utrzymać zasiłek w wysokości 152 proc. od kwoty pobnrit
w dniu 29 listopada br.
1914—1920". Ks. prób. Gramlewicz poświęcił jako stałych odbiorców.
i
Tak. jak ten handlarz jarmarczny na cały głos za
i1pik i przemówi! na temat stów z Pisma św.
— P okw itow anie. Na ubogich miasta KępnJI
"?Wi je Pan, ich Bóg, a kamienie święte podwyż- chwala swoje towary na rynku, tak kupiec powinien złożył p. Teofil Olejnik z Kępna 3 miijony mk. “ 2?
JjS na ziemi jego". Taki kamień św. Pomnik, umieć polecić swoje towary w inny, godniejszy dla dar składam ofiarodawcy w imieniu ubegich m. Kępn5j
:t# J też na ziemi polskiej w Wyszanowie. Świętym niego sposób.
serdeczne padz kowanie. Burmistrz (—) Kokociński, i
Tym sposobem t* reklama, czy to w postaci cyf‘a nazwać ten Pomnik Poległych, bo poświęcony
— T rzcinica. W dniu 19 bm, o godz, 2 po po-i
.[a cześć 131* poległych, 124 w wojnie wszech- kularzy, stosownej dekoracji okna lub inna. Ale naj odbędzie się w tutejszej szkole walne zebranie Sto^J
:°Wej, którzy wprawdzie walczyli pod obcym poważniejszą i najskuteczniejszą reklamą dla kupca, Naucz.
J
[barem, lecz w sercu z tą nadzieją, że z wojny tej która dotrze wszędzie, to ogłoszenie w gazecie. Tak
postępują
Amerykanie,
z
których
niejeden
rozpocząwszy
Wychwstanie nasza Polska, 7 zaś, którzy ofiarostve życie w obronie wiary i ojczyzny, imiona małymi środkami dorobił się olbrzymiej fortuny. —
A czy nasi kupcy korzystają z takiej taniej i sku
— Z a oczernianie państw ow ości polskiej. Da *
3 święte.
g ię ty m jest ten Pomnik, bo postawiony jest tecznej reklamy? N .e '— i dlatego z tej ile zrozumianej 7 września 1921 nr. 161 „Posener Tageblatt" ukaz, i
miłości i wdzięczności ku tym, którym za oszczędności, jaką niby to ma być wydatek na ogło się artykuł p. t. „Ursacłten und Wirkungen." Anul i
szenie, tracą wiele — bardzo wiele. Bo nietylko artykułu tego, dr. Wilhelm Loewenthai, w sposób nu {
d a m y naszą ojczyznę zmartwychwstałą.
(Jak kiedyś jozue, powróciwszy z ludem izraelskim ludność wiejska, do miasta przybywająca, ich omija siychany napada na urzędy pocztowe w Poisc*j
I ,>oli do ojczyzny, postawił wielki pomnik na pa- i czekana handlarzy jarmarcznych, ale i ludność miejska zwłaszcza w b. dz, pruskiej. Aby osiągnąć właściw?!
całemi masami jeździ do innych pobliskich miast, aby cel swego artykułu, zaznacza autor na wstępie, żj
i0
tych, którzy na puszczy poginęli, a lud ślubojuż nigdy nie odstąpi od wierności Bogu tam pokryć swoje zapotrzebowania i to przeważnie pruskie urzędy pocztowe też były złe, jednak dal1!
nieco wychwala bardzo system pruski, który, jak twierdzi
■f Leżnie, tak też i ten Pomnik Poległych, ta święta u obcych.
I dlaczego? Oto dlatego, że publiczność nie wie został przyjęty przez wszystkie kulturalne narodź
. haszyeh bohaterów przelana za nas, wola do70i giosem cjo zachowania wierności i miłości o tern, czy taki a taki towar otrzymać może u kupców a tylko Polska nie chce stać w ich rzędzie i rugu! '
^ O jczy źn ie. Naród, który umie czcić swych bo- swoich, bo oni nie uznawają za potrzebne, od czasu wszystko, cc niemieckie, choćby było najlepsze* do czasu przypomnieć się jej i towary swe polecić.
Zmiany wprowadzone przez Polaków, zdaniem ai:!o> i
zginąć nic może.

n#oświęcenie Pomnika Poległych
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liczeniu na inkp. cd 100—125 proc. W dalszym ciągu
taryfy kolejowe zmieniane będą zależnie od konjunktur na rynku walutowym w terminach dwutygodniowych,
— P rzejech an i przez pociąg. W nocy z dnia
9 na 10 na torze pomiędzy Witaszycami a Jarocinem
przejechani zostali przez pociąg nr. 502 dwaj nieznani
mężczyźni lat 20 i 28
Ż ydow skie szpiegostw o. Niedawno donosi
liśmy o wykryciu w Wilnie organizacji, która zajmo
wała się przesyłaniem przez granicę w przesyłkach to
warowych raportów szpiegowskich. Obecnie pisma
warszawskie podają nazwiska tych ,,przemysłowców .'1
Są nimi: Lejba Funkieiewicz, josek Zymerman, Moszek
Wileńskij i Majer Szurman. Sami żydzi.
— K raw atka w artości m iljard a m arek . W po
ciągu łódzkim odchodzącym z Warszawy o północy,
powstał onegdaj szalony popłoch. Wśród jadących
rozeszła się pogłoska, że ,.ograbiają- pasażerów.
Wkrótce jednak wyjaśniło się, że to i.tny oddział nad
komisarza Wiskowskiego poszukuje dolarów, ..Poszu
kiwaczom nie wiodło się". Ajenci już odchodzili
z próżnemi rękami, gdy nagle jeden zauważył, że pe
wien czarny żydek ma krawat podejrzanej wypukłości.
Istotnie znaleziono w krawacie 245 dolarów. Właści
ciela, p. Fajwla Schwarca, odstawiono do komisarjatu.

demoralizują urzędników, czego dowodem są wielkie
i bardzo liczne nadużycia. Słowem, gdzie tylko Polak
soś zrobi, ta zrobi źie, a urzędy pocztowe. polskie to
według zdania p. L; jedno wielkie siedlisko nadużyć
i wszelkich przestępstw. Sąd okręgowy w Poznaniu
dnia 9 marca 1922 skazał L. na 3 miesiące więzienia
za występ z par 131 uk. i par. 20 ustawy prac.
z 7 maja 1874 Sąd apelacyjny w Poznaniu wyrok
■sądu okręgowego uchylił i przekazał sprawę sądowi
okr. do ponowienia rozpatrzenia. Dnia 1 marca 1923
■adby ia się ponownie rozprawa pod li! Izbą karną sądu
okr., na której zasądzono L. na 2 miesiące więzienia,
i... wniósł rewizję. Sąd apel. odrzucił ją, wobec czego
wyrok sadu okr, skazujący red. L. na 2 miesiące wię
zienia, stał się prawomocnym. Sad okr. zaznaczył
w swych motywach, że przestępców wymieniać należy
imiennie, że krytyka władzy jest potrzebna, nie ia kry
tyka winna być rzeczowa, a ten kto krytykuje, winien
mieć dobro państwa na względzie, a nie chęć lżenia
go; oskarżony mógł prze.ież zasięgnąć informteji
u źródła, czy podane nut przez kogoś do wiadomości
iakty odpowiadają rzeczywistości. Autor tego artykułu,
jak wynika z treści artykułu, nie miał jednak zamiaru
krytykować zarządzeń władzy, lecz jego zamiarem było
szkodzenie państwowości polskiej, za co też poniesie

karę.

Z całej Polski.

Kurs olełdy
warszawskiej.
g»

(Notowania nieoficjalne.)
-& dnia 15 grudnia 1923 r.
Dolary Stanów Zjcdn.
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie Franki belgijskie
Korony czeskie
«
Korony austrjackie Liry włoskie
Guideny hol.
Tendencja zwyżkowa.

90
23

15

22

Giełda zbożowa w Poznaniu-

Urzędowe notowania z d«. 14. grudnia 1923.
loco Poznań za 500 kg. w ładunkach wagi
wagonowy^
urtownie:
natychmiast ceny
8 400 0S0'
Żyto
155POOOO--f$ ,
Pszenica
jęczmień
9i
,-i if c j OCO- „
Jęczmień brow.
8MOOOO-JS
Owies
Mąka żytnia
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
2^ ę
Ziemniaki rab?.
ytuacia
rynkowa
na
ogól
bez
zmian#
118
Uwagi:
*
bienie stale.

:S iS Ą j ]

M iljonów ka

Targ bydlęcy w Poznaniu

W oslatniem ciągnieniu miljonówki wylosowano
następujące numery: 0963950 i 0876719.

— Stan zasiewów. Według Informacji głównego
urzędu statystycznego, stan zasiewów w całej Polsce
w listopadzie był bardzo dobry. Jedynie w południo
wo-wschodniej Małopcisce wskutek nadmiernego ciepła
oziminy bardzo wybujały i gdzieniegdzie musiano je
nawet przeorać.
— S tała jed n o stk a w obliczaniu ta ry f. Od
I stycznia wprowadza się obliczania taryf kolejowych
w jednostce stałej. Dnia 29 bm. zostanie ogłoszony
kurs franka zł., według którego przeliczane będą
wszystkie opłaty kolejowe. W stosunku do taryf,
bowiązujących obecnie, oznacza to różnicę po prze

520
2275
27

Cielęta

Na gwiazdkę dia ubogich dzieci

Dnia 14 grudnia 1923 r.
Płacono za 1C0 kl. żywej wagi:
L kl.
II. ki,

4C
-J f

Ul. kl.

i. kl.
570COOOOJ
11. Kl.
48002009'
HI. kl.
•* (
Woły
I. kl.
ąąoeooofc^i
Ii. kl.
:
0
0
0
0
-*
- 36*01
„
III. ki.
i3jn
9009CGO od 6 - 8 tyg.,
Prosięta za parę:
c
od 9 tyg.
Przebieg targu: ożywiony.

Świnie

złożyli:
P. starosta K asp rzak 10 milj. mk. zamiast kwia
tów na imieniny p, M. Wojtkowiakowej.
P. kom. poi. państw. Ł y sia k 5 milj, mk.
N. N. 2 500000 mk.
Szlachetnym ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać"
składa
T. Karłowska.

Ilia gwiazdkę

ll8' 'i
Artyk"
polecam praktyczne p odarki w N o w o ścia c h — B ła w a ta c h
K onfekcji
Te
m ę z k ic h — B ieliżn ie w największym wyborze. D y w a n y — Chodniki — W a liz k i

I

P a ra so le — L aski.

t

K a p elu sze — C zapki

WlKlOfl" l>GDlllSKl

dawn. Bracia Le^'
KĘPNO RyneK

Mam do odstąpienia

węgiel górnośl#'

M . M IK O Ł A J C Z A K

^DO M

P A N A JA SIŃ SK IE G O -

w większych i niniejszych ilościach po

J ó ze f K w iatk ow sk i,

POLECA NA GW IAZDKĘ
Kapelusze^ —
Golfy —
i

Bieliznę

Bluzki

Trykoty —

w różnych|kolorach i czarne

M

Szale
.

D l a szk<>s

Pończochy! jedwabne i flor

V

wełniane

białe —- Getry —

(garnitury) —

—

Kępno, ul. Słodowa 148.

Dzienniki lekcyjni
Listy żmud,
Listy kar,
Frekwencje,
Świadectwa,
Przekazy,
Formularze do Wr
głównego,
h0
Formularze na P°

wełniane — Krawatki — Skar
petki’-- Rękawiczki ~ Szelki
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Drukarnia Spółkowa
M ały zysk,

W ielk i obrót.

St. Dzwonkowski

8.

sk ła d b ła w a tó w

Kępno, Rynek 33, d. p. Lisa

■Maierjały męskie i damskie Perkale, Muśliny, Woale, Zefiry, Płótna, Inlety
Pościelow e, Ceraty, W szelkie podszewki.
R z e te ln a ob sługa.

1191

C eny u m ia r k o w a n e.

Ogrodnik
żonaty, 45 lat poszukuje
posady od Nowego Roku
tub później.
Kto, wskaże ekspedycja
Nowego Przyjaciela Ludu
pod nr. 5523.
Połeca się jako

krawcowa

v/ domu i poza domem,
także i na wieś do prz&rabiania bielizny oraz gar»
deroby damskiej i dzieCi^ej.
gr.

Kępno, R ynek 2 4 ,
drugie piętro.

Pe najniższych cenach

w ę g ie l górn ośIąsK 1
w rożnych gatunkach, a nuanuwicic
sor*/"- ’1^*
mianowicie duomerane
o b ie ra n e sorty®’®

w ę g la

k o w a lsk ie g o do p iek a rń i p b c<*
k u ch en n y ch ,
dll

tak za gotówkę, jak i wymianę na ziemiopłody, zo ***

w Mroczeniu Nowym,

około 3C0 ni. od stacji kolejowej po lewej stronie szosy w
Rychtala.
Z poważaniem

t.

Ra ni za i Bodzio^11

