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· Ziemn bili1owani loł■l•l'I• (bezterm. 11rlopowani,
11olnie■l s powoiu nie1datn18ci fisyHntj) pragn,ey aabycł 01adt na kre,acla W1chodnich, winni nie.nrloo1ni1
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Stan bi~liotek więsie■-ych wykazuje, ił upu •
lek achielanycla wltt&iom składa ait wyl11cni• • bi\ltk
niemieckich _ i te po wi,k■1tj csęłci tr8'oi politycmej
_ a, kii\łflk „lakt,h prawi• supel■ie nie ma.
0 01ywiiełe soebłr k,i,1ki niemiecki• tr,oct politycs•
aej wycofane. Na'b1wani1ui k1i111tkpelaklch d1'łh
bpna napotyb a.1,1 powod•epyatuj1c1j drolymy na
kuclnołci ogro•ne.
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akich i to pr1e1 nadesłanie odpowiednich kaiąitk jo
Iasp1k::cjl
wl11ieniaw Lesznie.
. .Na,wlska ofiarodawoow zapisane 101ta114 w katalop
Ylt%le11Dy•.

Sprawadrożyzny.

społecznyoh, pelltyc,nyeh i dyplomatyuaycJa P•~lii
ruch swoje 1pr~tyny, wywołać alaltioay „nch w in
sie" i ien staa niepewno•ci ffaan■owej, w którym pa
daenie w&1elkiejspekullłicji ehjt sit pewoo•ci,.
W jaki sposób nasi mthwie ,tana zdełaj, pow,
mać ten wy,eig, io jui ie1t.rstes. Ale nlec1lflj prayaa
mniej opatrq się ci, co 10bit wzajeanie 11kacq do oe
gdy „ten truci• stoi z boka i •mitje si~ de ·rozp•k•
ob11, B4<Uoo b1&dtten pierw11y ker.ee zbota, wye
dzl'!oyna rynek oi cltłopa czy obywatela zie111kie10j
rt'gulatorem cen. G:ły on zo~tnie wyrwany 1 1'k s
blant6w, gdy on zyska tMi~ stAl11,weile te10 .Zoq
i ceuy pracy. (Mydl Niepocll.)

Nie wyjngniono dot,d, r.k1&d
nagle u nas ceny za•
Powstało poprostu
błędne kolo. Rosły ceny matarjat6w spotywczvch. W
tej chwili towar1yszyltemu wtrost cen tow,;r<Sw.
•Natych•
miast ws,yscy pracownicy nu.dali podwyżek plticy,
Skore im to przyznąno, • te Ptdy poskoczyły ceny to•
war6w i u1atujal6w spotyw ·.zych. Tedy pracownicy t1•
daj~ zno'l'u podwy!ek, znowu skaci21 w górę et-ny ma•
~rjałów ,;potywczycb i to•a.r6,r. I tak do okółka.
Z materjał6w budowlanycą polecamy s skład•:
Ietay wyśJig. Nie tłom110&ylo · się to W"ale ku:sem mar•
Gips murarski,
ki polakitij. Zjawisko to jest zupełnie od waztlkich kurTrzcinę sufitową - w walkach, .
e6,r niezaletne. I .zdaje sle te zosu,ło sztuczuie wywo•
Cement portlandzki,
lane. Albowiemdopiero teraz, gdy różne machinacje za•
Tekturę na daeh7,
czynaj,a wvchodzie na jaw, nabiera znaczenia ow fakt,
o którym sobie szeptano oa pocqtku drotyzny. Oto
Szkło
pewnegodnia zjawia siQ na wsi u chłopa tyd i pyta ~o • tr7'iaaln7.h ekrz7ni1ch • 11tr1flach od 8i-i6
CIJ m11sbote do sprzedania. .lb I Ile ? Tyl11a tyle,
oras prayjmuitiay
odpewlada chłop. BiorQwazystko, mówi 1yd. pe cenie
1amGwienia
na
gwotdzle w111lkiecorobaj-.
takiej a taklej. Wymie0ia sumQ szalon,. Cltłop wy•
Drut
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łrHUcaa oczy. Jak tu nis brać, ldeily daj, f Żyj udaje
ai~ do obywatela ziemskiego. I ta powtarza 6iQ ta sama
Handlowo-Przemysłowy
Jaiatorj\, Ile pan dziedzic ma zbota? Ty!t a tyle.
Sp. sap. z ogr. odp.
łyd powiada, ie bier,e wszystko i płaci mu 1um1Jhaje• Telefon Nr. 57.
w Śremie.
Adres do tel. Bebap.
auą. Jak nie brać? Dotlłd wleddalo aił}. ie łyd .pła.cl
aolliwte mało. Nagła płaci niaprawdopod&bnie dniw.
Plac~ bierze. Tedy 1ac1tło &iQ, 6dy podrołało 1,boie,
podrotaly wszys\kie towary, podro!ee m11slala praca.
Podrożenie wszystkiego snowu wy•olalo podro!enio pa•
.nownlo zbota, A gdy rozpocz11l si41ten wyacig, gdy
handel normalny przestał .istnieć, rozpocrfł& si~ orgja
spekulacji. W pe1tnej kawiarni stoleczn~j zjawia. si~
1pekulant z fraehtem na wagonpewnegotowaru. Sprzeclaje fracht q&lo\dowiza gotowe plenią,d,;e. Tt1nnie wata•
li• od stolika, sprzedaje z nadwytk1 fracht lłwojemu q.
liaiowi. W ten spoa6b fracht w ciągu godr.lny znalazł
1i1 w rękaela piętnastych, a cena j,go
siQ zdwoiła.
Plen,ue plem4dze, wlo~one ,r zbote chłopskie i obywałelskie, seWitie się opłaciły. Gdy sii;it;} działo, jedne
Ofertyz referencJamlpod adr.:
afery 1połeci.ne zacr;ęły aferom dnghn zarncać egoizm
i. p.akant,ro,
Prolot.rJ•t grt.mtał na b,użuazję, -10iaata
pionuwaly na wid, na obywateli ziemskich i chłop(Sw,
c-iywatele sltmscy przeklinali slałl>Q fol•arezn,, slutba
folwarczna obywateli,lnteligen<,jaztymala si~ na sot:jalizm,
W rejestr spółkowy tutejszego s,du Powiatowego wpisano
aocj„lizm szaty rozdzierał nad bur!uazj11. A pan „ku• dzisiaj pod nr. 24 przy firmie „Wohnungsbaugenossenschaft doaKreises Kościan, spółka zapisana z ograniczon14odpowledzłaJno
piec zbotowy• ~uiisł &ię ze 1tsaystkich ra::em.
w Krzywiniu zarządzenie następującej trdcl:
ZdaJe sit, fe istotafe w ten apoa6b została wywo• śi:ill Dekretem
Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej - Departament
baa o•a lawina cen, ktora sprawiła, te to, co koazto- Skarbu - w Poznaniu
I dnia 2Q maja 1920 - L. dz. 7a 3683 20
•al•jedni mark~,koaztowale potam marek dzlesięd, sto. - zarządzono przymusową
administracj~ spółki. Przymusowym
· Nie zd1wano s<>bieu ntis nigdy naletycie sprawy ,i administratorem mianował Urząd Osadniczy w Poznaniu dekretem
teco,jak, p1tęglł jeat ten kłaniaj11cy się, gadatliwy, z dnia 9 listopada 1920 - L. dz. V. 7 4680/20 - burmistria
1krz1tny obrotny !ydek, pozornie głupi i ,mie11ny, ~ $kraburskiego w Krzywiniu z prawem podpisywania za spółkt,
Kości a , dnia 1-2marca 19Zl.
maj1cy „przez swoich" stosunki od Bartka i panaBartło•
ai1j11 na głębokiaj rc;i polskiej al do redakil „New
S•d PowlatoW7.
York Herald„ i pocaekalnl Blale10 D•mu. w Waszyh• I_J.....;;;.
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Pow8'aj1ca R-:ec.zpDapolita
Polaka muiała pifrw•
W rejestr spółkowy tutejszego S14duPowiatowego wpiaano
• se fryoo•e tei· widnie po••dze zapłaci4. A. ta pot.aga dzisiaj pod nr. 25. przy firmie „Rolnik" Towatrzystwo zakupu I
"'i
.,.
sprzedały, spółka zapisana z ograniczoną odpowledzialno4cll6 w
•osła była aobie w atos•nka do ,labo jtszcae ztrcamx••
Czempiniu uchwaloną przez walne zgromadzenie zmianę statu~
"81lej Ri8Cl17pospolitejPol■klej na WiZysłko ponol.(i,
tej treści, łe kwot~ odpowledlialnoścl podwyłszono na 5000 mk.
W tej Rseaypospulitej ltlali zmagali tit • cavwonai,
a udział na 1000 mk. i łe, wpłaty na udział dokonywane b:,6proletarjat. z kapitr.lem, aaredtwośe • a«>l11ewl1D1em,
winny po 100 mk. rocznie· z góry.
· dna dztel~ca
• • dran, •• ł~
Kojcian, d. 17. 'm;ma 1921.
jenici z protl!1t~ntyz~•l;ll•.ie
, PowlatowJ.
Poleka 1?1tyła 11ę w WOJPJe• B•luew1,, tlowua pol,ki
8 4
Kouatwat iymil, jak 16ra e,nl•• llej1ca, a ł7iek nit·
~eloa7 przes ni.koc• m,,1 był w tya wirat u,ad.nled
Nakładem I O&Oiouuu
Drukami Sp&towf w XoŃUaio.
cztly tak pot,rornie skakać do góry.
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