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Gdzie szukać przyczyn?
Drożyzna szalejąca obecnie coraz 

to silniej, utrudnia życie codzienne 
i służy za temat do powszechnych roz
mów, które się słyszy bądi to na 
ulicy, bądź w wagonie lub tramwaju. 
W rzeczy samej niewielu jest w Polsce 
ludzi, którym się lepiej i łatwiej żyje 
obecnie, niż przed wojną światową 
ostatnią. Niemal wszyscy narzekają, 
nikt z teraźniejszości nie jest zado
wolony i to nie tylko w Polsce, nie 
tylko w Europie nawet, ale —  to po
wszechne niezadowolenie na całej 
kuli ziemskiej.

Przypatrzmy się, jak ten stan obecny 
niezadowolenia odpowiada temu, co 
już w 1897 roku było zapowiedziane 
przez »protokóły mędrców Sjonu«, 
które wydrukowane były w 1906 r.;

»Przemęczyć ogół waśniami, nie
zgodą, walkami, głodem, szczepie
niem chorób, nędzą, aż goje nie 
będą widzieli innego wyjścia, jak 
tylko zwrócenie się do naszych pie 
niędzy i do naszej władzy*. (Pro
tokół 10).

»Przez to wszystko zmęczymy 
i wyczerpiemy gojów tak, źe zmu

simy ich do ofiarowania nam władzy 
międzynarodowej, która przez swe 
przysposobienie umożliwi nam 
wchłonięcie bez walki wszystkich 
sił państwowych świata i utworze
nie nadrządu*.

»Musimy tak pokierować wycho
waniem społeczeństw gojów, by 
wobec każdej sprawy, wymagającej 
inicjatywy, opuszczali ręce w bez- 
radnem zniechęceniu«, (Prot, 5).

»Wówczas nie dla służenia do
brej sprawie, nawet nie dla do
statku, lecz jedynie z nienawiści do 
klas uprzywilejowanych niższe sfery 
gojów pójdą wraz z nami przeciw
ko naszym współzawodnikom o wła
dzę —  gojom inteligentnym*. (Pro
tokół 5).

Porównając powyższe z tem, co 
widzimy obecnie w Polsce i na 
świecie całym, a w szczególności z tem, 
co już się stało w Rosji, nie możemy 
nic uznać, że to, co zapowiadały pro
tokóły mędrców Sjonu w 1897 roku 
w Bazylei (na kongresie sjonistów), 
stało się faktem dokonanym w Rosji 
i systematycznie dokonywa się na 
całym świecie, a zatem i w Polsce.

Bo czy się w Rosji nie stało to, 
co zapowiada protokół 4:

»Dla tego musimy podkopać wiarę, 
wyrwać z umysłu gojów zasady Boga 
i duszy, zastępując te pojęcia przez 
wyliczenia matematyczne i pragnie
nie materjalne* 

i dalej w protokóle 5:
»Kiedy pozbawiliśmy masy wiary 

w Boga, wówczas władza stoczyła 
do ścieku, gdzie stała się własnością 
publiczną, a myśmy ją zagarnęli*.

»Postaraliśmy się już dawno zdys
kredytować duchowieństwo gojów*. 
(Protokół 17).

Ale cytaty oddzielne nie wyczerpią 
tematu tego, nie wyczerpią sprawy 
całej tak niesłychanie ważnej dla spo
łeczeństwa chrześcijańskiego wogóle, 
a polskiego w szczególności. Należy 
nam bezwarunkowo sprawę tę zapo
wiadającego się panowania żydowstwa 
międzynarodowego zbadać jaknaj- 
sumienniej i najśpiesznej i w tym celu 
jaknajusilniej poleca się montowane 
dziełka w przekładzie polskim: »Mię
dzynarodowy żyd* nakładem Księgarni 
Społecznej, Poznań, ul. Skarbowa 12, 
rok 1922.

Jest to przedruk z serji artykułów 
drukowanych w »The Dearborn In- 
dependant* od maja do października 
1920 r, w Ameryce dzięki znanemu 
miliarderowi amerykańskiemu Fordowi.

Bezstronne i niezależne zdanie 
Ameryki ma dla nas znaczenie wielkie,, 
a w książce tej spotykamy naprz. na- 

f str. 158, części I, co następuje:

2 konie
wierzchowe

do sprzedania po cenie bar* 
dzo nizkiej. Zgłosić się w 
zarządzie Dóbr Dembice.

»Kwestia polska jest wyłącznie 
kwestją żydowską, a niepowodzenie 
Paderewskiego jako męża stanu było 
spowodowane tem, że opanowały 
g i  wpływy żydowskie«, 

lub dalej na str. 164, część I:
»1 dziś patrzy się na to, jak mała 

Polska, widocznie drugie państwo 
na liście ofiar Sowietów, pada oiiarą 
okrutnej zemsty za to, że ośmieliła 
się pokusić o uniezależnieniu się 
od żydów: dziś Polska musi za to 
zapłacić*.

Musimy pamiętać coprawda, że 
słowa te były pisane w 1920 roku, 
gdy hordy żyda, Trockiego, zalewały 
Polskę. Obecnie coprawda dzięki 
Cudowi nad Wisłą jest inaczej, ale 
to tembardziej nas pobudzić musi do 
zbadania i poznania sprawy żydow
skiej, do poznania programu żydow
skiego, który, jak z książki Forda się 
przekonamy, systematycznie i nieu
gięcie jest przez tajny nadrząd żydów.
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Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Sz, KX, źe nasz skład towarów 

kolonialnych i delikatesów p. 1.

K r e m s k i  P r a w d a  I  S - k a
W ło c ła w e k , C yganka B r . 15,

został zaopatrzony do nowego sezonu wszelkiemi towarami kolonjalnemi, 
jak c u k i e r ,  ś l e d z i e ,  h e r b a t a ,  k a w a  i t. d.. jak również delikatesy 
po cenach umiarkowanych. Z poważaniem

H.HEM.SPJ S A W D A  ca
UW AGA: Śledzie na kopy sprzedajemy po cenie beezaowej.

ski wykonywany od 1900 lat i wedle 
.protokółów mędrców Sjonu“ wkrótce 
jaż ostatecznie do końca upragnione
go ma być doprowadzony.

I po przeczytaniu tej książki zro
zumiemy tyle rzeczy co do naszej 
Ojczyzny, których dotąd niebyliśmy 
w stanie zrozumieć naprz.:

Sprawę wzrostu drożyzny.
.Podniesiemy płacę zarobkową, 

co jednak nie przyniesie żadnej 
korzyści robotnikom, bowiem jedno
cześnie wywołamy drożyznę arty 
kułów pierwszej potrzeby spowodo 
waną rzekomo upadkiem rolnictwa 
i hodowli. Podkopiemy też zręcz 
nie i głęboko źródła wytwórczości, 
wszczepiając robotnikowi ideje anar- 
chji*. (Protokół 6). 

lub naprz.: Sprawa socjalizmu będą
cego na usługach żydostwa w Polsce:

»Przedstawiamy się jako zbawcy 
klasy robotniczej, którzy przyszli, 
aby ją oswobodzić z pod jarzma, 
proponując zaciągnięcie się do naszej 
armji socjalistów, anarchistów, ko
munistów, których stale popieramy 
rzekomo na zasadzie braterskich 
uczuć ogólno ludzkiej solidarności« 
(Protokół 3).

Wówczas zrozumiemy też dla 
czego bez widocznej przyczyny war
tość naszej waluty stale się zmniejsza, 
jest to bowiem jeden ze środków 
bardzo licznych walki międzynarodo 
wej finansjery żydowskiej z nowo
powstałą Polską, by ją zgnębić 
i zniszczyć, a później temłatwiej 
ujarzmić jak sąsiadkę naszą Rosję. 
I zrozumiemy również dla czego tyle 
jest zdań ilu polaków niemal:

.Druga tajemnica polega na tern 
by tak rozplenić wady narodowe, 
przyzwyczajenia, namiętności, aby 
nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu, 
oraz aby ludzie przestali psjmować 
się wzajemnie. Środek ten służy 
jeszcze do zasiania waśni wśród 
wszystkich partji, do rozczłonko* 
wania sił zbiorowych, które nie 
chcą jeszcze ukorzyć się przed na
mi, do odebrania odwagi wszelkiej 
inicjatywie osobistej, zdolnej choć 
trochę szkodzić sprawie naszej«. 
(Protokół 5).

»Mamy na usługach ludzi wszel 
kich poglądów, wszelkich zasad: 
odnowicieli monarchji, demagogów,

socjalistów, komunistów oraz wszel
kich utopistów. Wszystkich za
przęgliśmy do pracy. Każdy z nich 
na swoją rękę toczy jak czerw 
resztki władzy, usiłuje obalić cały 
ustalony ustrój. Wszystkie rządy 
ucierpiały wskutek tych działań. 
Lecz my im nie damy pokoju, do
póki nie uznają naszego nadrządu«. 
(Protokół 9).

I dowiemy się dalej 2kąd pochodzi 
demoralizacja młodzieży:

«Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zde
moralizowaliśmy młodzież gojów 
przy pomocy wychowania w zasa
dach znanych nam jako lałszywe, 
lecz wpajanych przez nas» {proto
kół 9)

«Zwróćcie uwagę na przygoto
wane przez nas powodzenie dar- 
winizmu, marksizmu i nitscheąniz- 
mu. Wpływ demoralizujący tych 
kierunków powinien być dla nas 
przynajmniej, aż nadto widoczny, 
(protokół 2)

I dalej przypomnijmy sobie zkąd 
idzie naganka na religję i duchowień
stwo nasze:

«Dlatego też musimy zniweczyć 
wszystkie inne religje. Jeśli w ten 
sposób powstaną współcześni ateiści, 
to jako stopień przejściowy nie 
przeszkodzą oni naszym zamiarom 
(protokół 14)

«Postaraliśmy się już dawno 
zdyskredytować duchowieństwo go
jów i w ten sposób uniemożliwić 
jego posłannictwo, które obecnie 
mogłoby nam bardzo przeszkadzać. 
Wpływy duchowieństwa z dniem 
każdym maleją» (protokół 17)

«W społeczeństwie gojów, gdzie 
zasieliśmy waśni i protestantyzm, 
(protokół 15)

Z tego ostatniego ustępu dowia
dujemy się niezbicie, o co zresztą 
oddawna żydostwo podejrzewano, źe 
przyczynili się oni do wywoływania 
herezji w kościele katolickim.

I czytając «Międzynarodowego Ży
da. dowiemy się jeszcze wiele nader 
ważnych i ciekawych rzeczy, o których 
wcale nikomu z nas się nie śniło.
I wówczas całe groza położenia nasze 
go stanie nam przed oczyma i zacz
niemy szukać na to rady. I dojdzie
my do przekonania, że jednostka nie 
jest już w stanie złemu zaradzić i że

rezultat osiągnięty przez żydostwo 
z powodu usilnego systematycznego 
przeprowadzenia jednego programu 
w ciągu szeregu kilkunastu stuleci 
nie da się obalić na poczekaniu do- 
rażnemi środkami. Poznawszy zło, 
trzeba przez odczyty, propagandę 
i prasę zainteresować jak największa 
ilość ludzi dobrej woli, trzeba koniecz 
nie trafić do młodzieży, otworzyć jej 
oczy na niebezpieczeństwo grożące 
nam i naszej Ojczyźnie oraz całemu 
Chrześcjsństwu i przez wychowanie 
młodzieży żmudnie odrobić jaknaj 
rychlej to, czego dokonało żydostwo.

2 września 1923 r. Lubicz.

S t a b i l iz a c ja «
Od miesiąca prawie kurs marki 

polskiej utrzymuje się na jednym po- 
ziomie i wszelkie przewidywania po* 
zwalają przypuszczać, źe nie ulegnie 
większym wahaniem w ciągu dłuższe
go okresu czasu.

Dn. 10 sierpnia zanotowano na gieł
dzie burs dolara 245 tys. Do dnia 
dzisiejszego dolar podniósł się zaledwie 
o 4 tysiące.

Ogólna zaś sytuacja finansowa od 
tej chwili uległa znacznej poprawie. 
Gdy wówczas mówiono powszechnie 
źe kurs marki polskiej jest sztuczny, 
a na dowód przytaczano różnicę kur
sową z czarną giełdą, gdzie za dola
ra płacono 300 tys. i wyżej, jedno
cześnie zaś spodziewano się, źe mar
ka polska siłą inercji i wskutek związku 
z marką niemiecką, lada dzień spadać 
będzie z poprzednią szybkością, obec 
nie w sferach finansowych panuje na
strój wręcz przeciwny, nastrój ocze
kiwania na baissę walut obcych.

Nieomylnym barometrem pod tym 
względem są notowania czarnej giel 
dy Gdy jeszcze przed dziesięciu dnia' 
mi płacono wśród czarnogieldziarzy 
268 270 tys, za dolar, dziś już knrs 
ten waha się około 256, a zatem 
zaledwie 7 tys. więcej aniżeli na gieł 
dzie oficjalnej.

Objawem znamiennym jest stałość 
tendencji zwyżkowej naszej waluty. 
Czarna giełda notowała w ciągu ca
łego okresu stabilizacji codzień niż
szy kurs dolara o i-—4 tys. Dowodzi 
to, źe nawet w tych sferach najbar
dziej niechętnie usposobionych do 
wszelkich poczynań w kierunku sa
nacji, która równoznaczną jest dla 
nich z utratą sutych zarobków, potra
fiły zamierzenia rządu wzbudzić oba
wę i szacunek.

Nie pomogła w tym wypadku na
wet defetystyczna propaganda prasy 
lewicowej. Nie pomogły kłamstwa o 
różnych niepowodzeniach rządu, o 
tarciach wewnątrz stronnictw polskiej 
większości, o możliwościach ustąpię 
nia gabinetu, o niewątpliwym dalszym 
wzroście drożyzny i dalszym spadku 
marki, o zgóry przesądzonej bezsku
teczności i niepowodzenia akcji sana 
cyjnej. Dobrze poinformowana czar
na giełda wyczuwała, że są to wszy
stko tylko kłamstwa agitacyjne, sprzy
mierzeńca, związanego z nią wspólnym 
interesem żerowiska na gruncie po
wikłań gospodarczych.

W sobotę jeszcze przed nominacją, 
nowego ministra skarbu notowano 
dolar 261, onegdaj już tylko 256, W

M Y Ś L I .
Wybrał. J. R.

Gdy kona ciało na miękkiej pościeli, 
stoją nad niem przyjaciele i krewni 
i załamując ręce żałują i płaczą ojca 
rodziny, matki, dzieci, dobroczyńcy ludz
kości. Kiedy duch nieśmiertelny zwije 
się w konwulsjach pod ciężarem myśli 
i uczuć, a z tysiącem pasuje się śmierci, 
przeradza się do żyda nowego lub po
dąża do wiecznego w Nic zapadnięcia, 
nikt nie załamie nad nim dłoni, nikt 
łzy nie upuści, nikt skargi żałobnej 
nie wzniesie, bo nie widzą jego bólów, 
bo nie słyszą jego jęków...

JU L JA MOLIŃSKA.

ciągu jednego dnia zniżka 7 tys.
Więc wczorajszy „Kurjer Polski* 

przynosi jnź wymysł, któregoś ze 
współpracowników, mający na celu 
zachwianie marką polską.

Donosi mianowicie, że nominację 
min. Kucharskiego sfery giełdowe 
przyjęły z zadowoleniem, gdyż rzeko
mo jest on zwolennikiem całkowitej 
swobody w obrotach walutami. W 
ten sposób autor zmyślonej notatki 
usiłuje wytworzyć na giełdzie nastrój 
wyczekiwania na zniesienie lub przy
najmniej ograniczenie ostatnich zarzą
dzeń walutowych, które dały dotych
czas tak znakomite wyniki.

Lecz na czarnej giełdzie działają 
przecież wyłącznie prawie współple* 
mieńcy i sprzymierzeńcy redaktorów 
„Kurjera Polskiego*. Ci wiedzą do
skonale, jaką wartość ma notatka ich 
współplemieńca, Po co więc ta in- 
tryga?

Z IsafFsu mstampsyciiicznegg.
Dnia 5 b. m. skończy! się, po od

byciu szeregu zebrań, kongres snetam- 
psychiczny,

W kongresie brały udział wybitne 
siły ze śwista naukowego Europy. 
Kongres ten wywołał na temat obuł* 
tyzmu i rcetampsychiki szereg sądów, 
z których jeden, zdaniem mojem naj
trafniejszy, pozwolę sobie przytoczyć.

Zawsze po wstrząsających drama* 
tach, które niszczą, lub przynajmniej 
dotykają boleśnie narody, ludność 
skołatana, chcąc wyrwać się z kaj
dan życia powszedniego, chcąc za
pomnieć o nędzy, stara się uciec od 
rzeczywistości, od wstrętnego nad wy
raz »dziś«. Tworzy sobie przeto wizię 
»cudu«, któryby dał lżejszą chwilę 
w nieszczęściu lub byłby wytchnie
niem dla zmęczonego życiem czło
wieka. I tak jedni narkotyzują się, 
inni uprawiają zawodowo wróżbiar
stwo, jeszcze inni wierzą w »cudy 
bezpośrednie«, jak rozmowy z ducha
mi i t. p.

Tak zawsze bywa po wielkich 
katastrofach dziejowych, kiedy lud
ność zdegenerowana, zepsuta moral
nie, cofa się od Boga, a szuka wokół
siebie —  bóstwa. Tak było po re
wolucji francuskiej, te sarnę objawy 
spotykamy po wojnie europejskiej.

I ot $ geneza tak modnego obec
nie okultyzmu, ubranego w szumną, 
naukową nazwę metampsyehiki. Po
lacy riie mogą dziś poddać się, bardzo 
na zachodzie rozpowszechnionej »me- 
tampsychic«nej chorobie». My nie 
możemy uciekać ze świata gdzieś 
w pozaświaty, w krainy »cichej ułudy», 
ale przeciwnie, musimy twardo i krzepko 
stać na ziemi; gdyż wiele tu nas czeka 
realnej pracy.

Nam nie trzeba narkotyzacji, ale 
hygieny dusz.

A wszelkie objawy okultyzmu, 
choćby odziane w szaty naukowe, 
muszą być poczytywane tylko za 
chorobę czasu. E. K.
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C o  niesie dzień?
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Słów.: Radosławy. 
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Kierunek i 
szybkość 
wiatru 

w mtr/sek.

a 21 57,7 9,0 10 C — 0

7 7 61,4 10,2 0 © C — 0

7 13 62,0 18,8 5 0 C — 0

W dniu 6 września najwyższa tem
peratura wynosiła 17,3°, najniższa 6,o°. 
Opad 3,0 mm.

Św ięto. W nadchodzącą sobotę, 
z powodu święta Nar. N. M. P. wszyst 
kie sklepy będą zamknięte.

O sobiste. Adwokat p. Gastom- 
ski powrócił z letnich wywczasów.

—  Doktór p. Olszewski powrócił 
do naszego miasta.

Rozpoczęcie roku  szkolnego 
w  gim nazjum  państw, p. Stein- 
boków ny. W dniu 6 b. m. w ka
tedrze włocławskiej odbyło się nabo
żeństwo odprawione przez J. E. ks. 
biskupa St. Zdzitowieckiego. Już 
więc poraź wtóry w tym roku Najd. 
nasz Pasterz odprawiał Mszę św. w 
intencji dobrego rozpoczęcia roku 
szkolnego. Poraź pierwszy w gim
nazjum Długosza, poraź wtóry w gim
nazjum żeńskim p. Steinbokównej. 
Po Mszy św., która była wysłuchana 
w petnem namaszczenia nastroju, Naj- 
dostoj. nasz Pasterz w słowach gorą
cych, jak to zwykle czyni, przemówił 
do zebranej młodzieży, zachęcał do 
pracy rzetelnej i wytrwałej, do po
słuszeństwa i szacunku względem 
swych przedłożonych i poleceniem 
wszystkich zebranych Bogu i Matce 
Najśw. zakończył przemówienie. Z po
stanowieniem niezłomnetn pójścia za 
wskazówkami Najdost. Pasterza opu
ściła młodzież żeńska świątynę pańską.

Z  pow iatow ej K a sy  Chorych. 
Z  dniem 8 b. m. rozpoczyna działal
ność Powiatowa Kasa Chorych w 
Aleksandrowie, jako iilja tutejszej Ka 
ay, obejmując zakresem swego dzia 
łania narazie Aleksandrów i najbliż
szą okolicę.

»Przew odnik U bezpieczeniow y”  
Ukazał się «Ni 17 »Przewodnika Ubez
pieczeniowego«, organu Polskiej Dy 
rekcji Ubezpieczeń Wzajem., który za
wiera treść następującą: Prace Od
działów P. D. U. W. w ub. 1922 r. —  
przez Fr. Dmochowskiego; Roczne 
sprawozdanie Oddziałów w b. Kon
gresówce za r. 1922 r.; Roczne sprawo
zdanie Oddziałów na Kresach i w 
Małopolsce za r. 1922; Kronika i t. d. 
(w »Kronice« ciesawa notatka p. t.: 
»Na wystawie rolniczej weWłocławku«.

Pożar. 6 b.ta. o godz. 11 wiecz. 
zaalarmowano czatownię strażacką. 
Okazało się, że w domu p. Ankra 
przy Starym Rynku zapaliły się sadze.

J arm ark  we Włocławku odbę
dzie się dn, 13 b. m. t. j. we czwartek.

Napad bandycki. Na kupców, 
wracających z jarmarku w Radziejo 
wie (pp. Jakóbowskiego i Majerową na
padli w okolicy Borek, niedaleko 
Brześcia Kujaw., bandyci i grożąc

rewolwerami zraBowali towarów i go
tówki na sumę 4000000 mk. poczem 
zbiegli.

K radzież. P. Zarodzyńskiemu 
mieszkańcowi wsi Trzeszczon złodzie
je skradli rozmaitą garderobę wartości 
12000.000 mk. Po zameldowaniu po
licji w Chodczu i przeprowadzeniu 
śledztwa, złodzieji zatrzymano i ode
brano im łup.

Sprostow anie. W M  191 naszego 
pisma vv rubryce »Co niesie dzień«, 
we wzmiance zatytułowanej »Osobiste« 
wkradła się pomyłaa. Nazwisko p. 
kierownika ekspozytury policji śled 
czej jest Cieślikowski, a nie, jak myl
nie wydrukowano, p. Cieślakowski.

K R O N IK A  P O L IC Y JN A .

P ociągnięto  do odpow iedzial
ności Józetę Dalb zam. przy ul. Gęsiej 
M  6 gdyż przywłaszczyła sobie większą 
ilość bielizny należącej do Midzińskie 
go Mojżesza. Pociągnięto winną do 
dopowiedzialności.

K onfiskata  sp irytusu. Gorczyń
skiej Marji zam. przy ul Długiej 43 
poi cja skonfiskowała kilka litrów spi 
rytusu bez banderoli.

Z a  pracę w  niedzielę. Właści
ciela zakładu fiyzjerskiego Kotta 
Józefa pociągnięto do odpowiedzial
ności za zatrudnianie się pracą za
robkową w niedzielę.

TELEGRAMY.
Wulkan w głębi oceanu.

O SA K A  79- (Pat). Według da
nych uniwersytetu cesarskiego w To
kio, centrum wstrząśnięć podziemnych 
znajdowało się w sobotę i niedzielę 
o 62 mile na południe od Tokio, na 
pełnym oceanie.

PARYŻ 7. 9. (Pat.). „Chicago 
Tribune“ donosi z Kobe, że w Yoko- 
hamie zginęło 500 cudzoziemców. 
W  sobotę pociąg pasażerski wpadł 
do morza w okolicach Kobe, przy- 
czem 300 ludzi utonęło.

200 wsfrząsieś.
SAN FRANCISCO 7.9. (Pat) We 

dług sprawozdań iskrowych, w sobotę 
odczuto w Tokio przeszło 200 wstrzą
śnięć. Najsilniejsze trwało 6 minut. 
W niedzielę stwierdzono 57 wstrzą
śnięć.

33—40 mtljonów.
BERLIN, 7.IX (Pat). Urzędowy 

kurs dclara 33.200. W obrotach po
zagiełdowych dolar dochodził do 40 
miijonów. Marka polska w zakupie 
166,5; w sprzedaży 173,5. Wypłata 
na Warszawę nie notowana.

Fałszywe pogłosie o za* 
mordowaniu kanclerza.

BERLIN, 6.IX (PAT) Dziś obie
gały tutaj pogłoski, że kanclerz Rze
szy Streseman został zamordowany. 
Pogłoski te jednak okazały się bez
podstawne.

Wysiłki ratunkowe rządu 
niemieckiego!

BERLIN, 7 XI Pat. Rząd Rzeszy 
postanowił niezależnie od wydanego

ostatnio prawa o walutach obcych, u- 
dzielić specjalnych pełnomocnictw nie
którym członkom gabinetu i wyższym 
urzędnikom, w celu osiągnięcia całko
witej kontroli nad operacjami waluto* 
wemi i giełdowemi, jak również dla 
rozwiązania kwestji bezrobocia oraz 
sprawy powiększenia produkcji.

Zastój w przemyśle nie« 
mieckim.

BERLIN (AW). Urzędowo dono
szą z Saksonji, iż min. pracy otrzy- 
mało w ciągu sierpnia 2,000 zgłoszeń, 
zawiadamiających o unieruchomieniu 
warsztatów pracy. Według sprawo
zdań o sytuacji na rynku pracy wy
nika iż w ostatnim czasie unierucho
miono wielką ilość przedsiębiorstw i 
warsztatów wszelkiedo rodzaju.

Dwa kurjery najechały
na siebie.

BERLIN (AW). D. 6, m. rano w 
Hannowerze zderzyły się dwa pociągi 
pośpieszne. Dotychczas naliczono 18 
zabitych, 6 ciężko i 10 lekko ran
nych.

Z ligi narodów.
GENEW A 7 9 Pat. Na posiedzę- 

niu komisji dla ograniczenia zbrojeń, 
delegat irancuski Le Brun odczytał 
raport, zawierający propozycje lorda 
Cecils i pułk. francuskiego Requin, 
dotyczące wojny gazowej i kontroli 
nad handlem amunicją.

Cyklon i upały na
Ukrainie.

MOSKW A (AW) W ostatnich dniach 
panują na Ukrainie upały, dochodzą
ce do 45 stopni Reamura. Upały wy- 
wołąne zostały cyklonem, który tam 
szalał.

Spór Greeko-Włoski.
Przed Forum L gi Narodów, Wn!o 
sek pojednawczy delegata Hiszpań

skiego.
Tel. w2. —  GENuW A, 6 wrześna. 

Rada Ligi Narodów odbyła dzisiaj 
dwugodzinne posiedzenie, na którem 
przedłożono wniosek pojednawczy, 
opracowany przez jednego z człon
ków Rady. Wniosek zgłoszony przez 
przedstawiciela Quinones de Leon 
dotyczył odpowiedzi, jaką Rada ma 
przesłać konlerencji ambasadorów na 
zawiadomienie o jej wczorajsrej uch
wale. Wniosek ten brzmi:

Rada L'gi Narodów przyjmuje do 
wiadomości zawiadomienie przesłane 
wczoraj przez Radę Ambasadorów 
i godzi się na zasadę prawa między
narodowego orzekającą, że państwa 
są odpowiedzialne za zbrodnie i za
machy polityczne, dokonane na ich 
obszaize. Rada Ligi Narodów wy
raża życzenie, by Konferencja Am
basadorów uwiadomiła ją w piątek 
o powziętej uchwałę.

Rada L'gi Narodów pragnie po
rałem przedłożyć konferencji amba
sadorów następujące propozycje, które 
mogłyby dać zadośćuczynienie i pro* 
si o ich rozpatrzenie:

I) Za zbrodnie popełnioną w Ja- 
nioie powinna Grecja przeprosić po 
słów tych państw których przedsta
wiciele zasiadali w Komis i Granicz
nej.

2) W odecności wszystkich człon
ków Rządu Greckiego odbyć się ma 
w Atenach nabożeństwo żałobne za 
dusze ofiar,

3) Flota grecka złoży honory 
w okolicznościach, które zostaną 
szczegółowo ustalone.

4) Przy eksportacji zwłok oliar na 
okręty w Prewesa armia grecka odda 
honory wojskowe.

5) Rząd grecki wyznaczy komisję 
śledczą celem ustalenia na miejscu 
zbrodni okoliczności, które poprze
dziły zbrodnię, jako też okoliczności, 
wśród których zbrodnia dokonaną 
została. W skład komisji wejdą tak
że przedstawiciele trzech mocarstw 
sprzymierzonych.

6) Przedstawiciele Ligi Narodów 
skontrolują zarządzone już przez wła
dze greckie śledztwo, celem ukarania 
winnych.

7) Grecja złoży bezpośrednio w 
jednym z banków szwajcarskich sumę 
50 milj. lirów, celem zabezpieczenia 
odszkodowania, którego wysokość bę
dzie ustalona.

8) Grecja godzi się na orzeczenie 
Stałego Międzynarodowego Trybunału, 
który w krótkiej drodze ustali wyso
kość odszkodowania, jakie Grecja ma 
zapłacić.

Przedstawiciel Włoch Salandra 
zgodził się na brzmienie pierwszej 
części wniosku, dodał jednakowoż, 
że musi się wstrzymać od układu w 
głosowaniu, gdyż jego udział w g ło 
sowaniu oznaczałby zgodę na uchwa
łę Rady Ligi Narodów. Przeciwko 
innym punktom musi jednakowoż za
protestować, ponieważ obstaje przy 
swem stanowisku, że sprawa należy 
do kompetencji Konferencji Ambasa
dorów, a nie do kompetencji Rady 
Ligi Narodów.

W dalszej dyskusji delegat Grecji 
Politis złożył oświadczenie tej treści, 
że Grecja gotową jest podporządko
wać się uchwale Ligi Narodów.

R Y N E K  P IE N IĘ Ż N Y .

W ARSZAW A; 6. IX.
Funt angielski 1.126.000
Dolar 249.000
Frank szwajcarski 44 35°
Frank Irancuski 14.100
Korona czeska 7-450
Korony austrjackie (100) 352
Marka niemiecka 0.00775

ML##|l n n t  2 bu<*3 płóCenną na podwój- 
w T U la l l l  nyoh r»8or»cn i gumowych 
botach, zupełnie nieużywany, do sprz«dania. 
Wiadomość w biurze Powiatowej KasyCho- 
ryoh.

OD WYDAWNICTWA
Stosownie do uchwały Związku 

wydawców pism codziennych wszelkie
go rodzaju nadesłane zapowiedzią 
wzmianki, komunikaty i okólniki bądź 
to prywatnych, bądź komunalnych i 
rządowych instytucji,tyczące się ze
brań, odczytów, i koncertów, rozpo
rządzeń itp. będą umieszczane po u 
przedniem opłaceniu należności w a- 
dmimstracjt dziennika. W przeciwnym 

razie bez opłaty nie będą umieszczane.

Nadszedł świeży transport oliwy Nicejskiej do jedzenia
gwarantowanej czystości i wykwintnego smaku, jak również nadszedł

w ielki w ybór sardynek francuskich oryginalnych.



Stan tfeonomiczn} Polski 
w opinjl amerykakskiej.

W  najpoważniejszetn czasopiśmie 
handlowem nowojorskiem „The Jour
nal of Commerce* w n-rze 8986 z r. 
b,f ukazał się artykuł p. t. „Poland 
has solved hardest problemes“ (Pol
ska rozwiązała najcięższe zagadnienie).

Optymistyczny i życzliwy ton ar
tykułu znamionuje zwrot opinji an
gielskiej w stosunku do Polski i po
winien być przestrogą dla rodzinnych 
pesymistów.

Z wyjątkiem przeprowadzenia re
formy skarbowej —  pisze „The Jour
nal of Commerce" —  Polska wypeł
niła w zeszłym roku wszystkie za
dania.

1) Pod względem terytorialnym 3 
najważniejsze kwestje granic: Litwy 
Środkowej, Górnego Śląska i Galicji 
Wschodniej, zostały uregulowane, 
przez co Polska zyskała ogromne bo
gactwa naturalne i przemysłowe: po
kłady nalty i rafinerje, kopalnie węgla, 
żelaza, cynku i bardzo rozwinięty 
przemysł żelazny i stalowy w polskiej 
części Górnego Śląska. Do tego do
dać należy bogate lasy Wileószczy- 
zny.

2) Pod względem politycznym 
Polska posiada już wszystkie insty
tucje rządowe, ustanowione przez 
Konstytucję i Prezydenta, oraz Sejm 
i Senat.

Unja bałtycka, zainicjowana przez 
Polskę, a łącząca Polskę z Estonią, 
Finlandią i Łotwą, została doprowa 
dzona do skutku w końcu zeszłego 
roku. Układ ten, oraz stosunki przy - 
jazne, istniejące pomiędzy Polską a 
małą Ententą, stawiają Polskę na czele 
państw Europy Wschodniej.

Na konferencji genueńskiej dele
gacja polska odgrywała wśród naj
ważniejszych delegatów rolę rozjemcy 
w sprawach Europy wschodniej. Uda
ło się również złagodzić stosunki pol
sko rosyjskie, wypływające z traktatu 
w Rapallo, zawartego pomiędzy 
Niemcami a Sowietami.

Prócz tego zwołano moskiewską 
konferencję rozbrojeniową, w której 
brali udział delegaci: Rosji, Polski, 
Fmlandji, Estonii, Łotwy, Litwy oraz 
pośrednio Rumunji.

Ułatwi to przyszłe pertraktacje w 
sprawach rozbrojenia i traktatów han
dlowych.

Ekonomiczny rozwój Polski przez 
cały zeszły rok był nader zadawal- 
niający, pomimo spadku waluty i wy
pływających stąd trudności w kwest- 
jach kredytów zagranicznych.

Urodzaj w Polsce był większy, 
niż w innych latach powojennych i 
choć pszenicy na eksport nie będzie 
to jednak będą znaczne ilości kartofli, 
jęczmienia, żyta i cukru na wywóz 
do Niemiec, Austrii, Anglji i innych 
krajów.

W  Polsce niema nigdzie zastoju. 
Przemysł idzie, a specjalnie przemysł 
żeiazny, stal wy, włókienniczy i ole
jów. Kapitał zagraniczny znowu za
czął napływać do Poski. W ciągu 
roku odbyły się dwa jarmarki handlo
wo rolnicze: we Lwowie i w Pozna
niu.

Tranzabcje handlowe, dokonane w 
Stanach Zjednoczonych na 6 500 
opon samochodowych, 7 500 wago
nów towarowych i 25 parowozów 
obok znacznych zakupów surowej ba
wełny, dowiodły, że Polska jest w 
stanie nabywać towary amerykańskie, 
jeżeli ich potrzebuje.

O bilansie handlowym Polski zaz
nacza autor artykułu, że choć wciąż 
jeszcze niekorzystny pod względem 
walutowym, jest zadawalniający pod 
względem tonażu: obie cyfry z każ
dym miesiącem znacznie się polep
szają. Ograniczenia eksportowe zo
staną przeważnie zniesione; traktaty 
handlowe zawarte 2 Francią, Wło
chami, Szwajcar ją, Austrją, Kłajpedą, 
Jogosławją i Japonją oraz traktat z 
Czechosłowacją zostały ratyfikowane.

Zawarto umowy ekonom, z Wę
grami i Austrją. Podpisano wzajem
ną konwencję kolejową z Ukrainą i |

__4________ ___________  ■ S Ł O W O  K U T A W S K 1E Nr. IQ5 (I569>

ostatnio zawarto przedwstępną poi- 5 
sko niemiecką konwencję ekonomicz- 1 
ną. I

Pozostaje jeszcze do przeprowa- j 
dzenia reorganizacja systemu finan 
sowego. Na giełdzie notowano znacz
ną zniżkę z powodu inflacji, co po
ciągnęło naturalną zwyżkę cen na to
wary i większy delicyt budżetowy.

Z drugiej strony zapas złota i 
srebra wzrósł do 78 miljonów marek 
złotych i jest jedną z ostatnich prób 
ministra skarbu wstrzymania inflacji 
i stabilizacji marki.

Teraz gdy już wszystkie inne 
ważne zadania zostały spełnione, nie 
ulega wątpliwości powiada „The Jo
urnal of Commerce", że i reforma 
skarbowa prędko dojdzie do skutku 
i przypuszczać należy, że w r. bie
żącym będą zebrane podatki w ilości, 
wystarczającej do pokrycia wydatków 
państwowych i że sprawa walutowa 
zostanie pomyślnie rostrzygnięta.

Wiadomości gospodarcze.
Z araza  na bydło.

W ostatnich czasach znacznie roz
szerzyła się choroba bydła, zwana 
zarazą płucną. Choroba ta jest nie
uleczalna, przy tern bardzo zaraźliwa. 
W celu zapobiegawczym istnieje 
szczepienie ochronne, które powinno 
być wszędzie corychłej przeprowa
dzone.

Według ostatno otrzymanych 
wiadomości choroba ta obejmuje 
okręgi hodowb-.ne: płocki, łowicki,
skierniewicki, mińsko - mazowiecki, 
miechowski, jędrzejowski i siedlecki.

Władze sanitarno • weterynaryjne 
przedsiębiorą wszelkie środki w celu 
zlokalizowania tej zarazy, lecz na
trafiają na trudności ze strony sa
mych rolników, szczególniej włościan, 
którzy w obawie przed wybijaniem 
chorych sztuk, ukrywają siedliska 
epśzoocyi, co doprowadza do szerze 
nia się choroby i naraża hodowlę na 
miljardowe staaty.

Wiadomera jest przede, że pań
stwo wypłaca właścicielom odszko
dowanie za sztuki zabite, wobec tego 
ogół rolniczy powinien przyjść z po
mocą czynnikom, powołanym do 
zwalczania zarazy, to znaczy, że po
winni wszyscy natychmiast komuni
kować odpowiednim władzom o każ
dym wypadku wybuchu choroby i win
ni poddawać się wszelkim zarządzę 
niom władz w lej sprawie.

Obecnie objętych jest tą chorobą 
w Polsce l i  województw, w tym 58 
powiatów. Z. O.

Pierwszorzędne 
urządzenie 3 pokoi
sypialnia, jadalnia i męski 
pokój, zupeł. nowe (masiw) 
dębowe, z powodu braku 
mieszkania na sprzedaż.

Refiektancl, którym za
leży rta pierwszorzędnych 
meblach, mogą korzystnie 
tu nabyć. Admin. „Słowa 
Kujawskiego” pod Nr. 290.

Worki
nowe i używane

P O L E C A

Zakład Powroźniczy
Wincentego Skoniecznego

ul. Tumska 13 
Włocławek.

BlNO-flPilBBTY
teatralne, szkolne i podróżne
= = = = = = = = = =  P O L E C A :  .................

„K i no technika”
Warszawa, ul. Chmielna 4S, sklep.

M .  LESINSKI
Fabryka papy dacłnwej i cementowych wyrobów

W Ł O C Ł A W E K ,  R O L N I C Z A  Sir. I.
POLECA:

papę dachową w e w szystkich gatunkach,
smołę preparowaną przedwojennej jakości 

i dachówkę cementową.

D O  S P R Z E D A N I A !
O T O  a  D W U K O N N Y

na miejski prąd — 220 volt;
D W IE  W A LC O W N I G R A N IT O W E

do m ielen ia czekolad y trzyw aleow e;

T R A N S M I S J A .
Z G Ł O S Z E N IA  DO A D M . „S Ł O W A  K U J A W .“  PO D  S. C. j

Pasy transmisyjne skórzane,
oraz wszelkie materjały elektrotechniczne

poleca po cenach hurtowo-warszawskich

T E C H R B C Z N E  Jff E L E K T R O N ”
Włocławek, Kościuszki 17, tei. 63.

BIURO TECHNICZNE
H. K IH ®

Włocławek, Kościsszkl 5 teł. 109.
HURT i DETAL.

Materjały elektrotechniczne. 
Przewodniki, sznury, porcelana. 
Elektrotechniczne liczniki.
Żarówki do wszelkich napięć.
Drut i elementy do dzwonków.
Pasy transmisyjne skórzane „Balata” 

i z szerści wielbłądziej.
Piły tartaczne i cyrkularne. 
Uszczelnienia do maszyn w płytach 

i sznurach.
Armaturę parową i wodną.
Rury gazowe, kotłowe i wiertnicze. 
Wanny, miski klozetowe i umywalnie' 
Węże gumowe ssące i tłoczące.
Węże parciane.
Gaza młyńska oryg. szwajcarska. 
Narzędzia ślusarskie 1 kowalskie. 
Motory elektryczne na prąd stały. 
Prasy do wyciskania owoców.

OGŁOSZENIA DROBNE.

Dom z placem w śródmieściu do sprzedania,, | 
wiadomość, Cyganka 8, Kępska.

Dom piętrowy w Bydgoszczy sprzedam. ; 
Baliszewski, Brzezie przez Włocławek.. I

If II *%SO rasowe szczenię (psa) wielkiego $ 
iHipSD gatunku: wilka wyżła lab dober- \ 
mana. Wiadomość skład tabaczny P. Ko* | 
Walewski i S-ka 3 go Maja 35 między 4—5 p.p.

Maszyna damska, maszyna męzka Sin
ger, lustro, umywalka, etół maahoniowyv 

stolik: do kart, dywan — sprzedam, Kiliń
skiego 12 m, 4.

Przybłąkała się koza z koźlątkiem d. 4 b.
m. wieczorem, którą po udowodnieniu 

można odebrać. Szpitalna Nr. 6.. u p, Sa* 
łacińskiej.

przyjmę miejsce bony do dzieci na wsi, 
* znam krój i szycie, wiadomość ul. Kró
lewiecka, M 18 m. 2 w pracowni dawniej 
Dobrzeieckiej obecnie Ogrodowicz.

T n n i A 0 N wykonywa wszelkie roboty 
I dpi l#BI  wchodzące w zakres tapicer- 

ski i dekoracji ui. Gęsia N? 10 m. 2.

Zgubiono dowód wojskowy Hajmy Szlama 
Szimsze wydany przez P. K. U. Włocła

wek. Łaskawy znalazca raczy odnieść do 
policji.

Księgarnia Powszechna
P O L EC A

świeżo nadeszle w wielkim wyborze:

woskowe, pólwoskowe i stearynowe 
różmch wielkości

L IS T W Y  DO  R A M
Oprawa obrazów na miejscu.

Ogłaszajcie się 

w Słowie Kujawskiem.
nkazyjnie kompletne urządzenie olejarni f 
U  o dwu prasach do nabycia: Kaliska 22.

Potrzebna Inteligentna osoba do 
zarsrądu pensjonatem «V a r s x a *  

wie. Wiadomość: Włocławek, Syn
dykat Rolniczy Pomanówna*

Za ogłoszenia odpowiada 
Administracja.

REDAKTOR: KS. JAN KOBIERSKJ CZCIONKAMI DRUKARNI DYECEZJALNEJ WYDAWNICTWO KSIĘGARNI POWSZECHNEJ*


