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Zlot Sokołów.
niedzielę odbędą się w Kępnie
ii.- • 1 w
,C1 sokole, a mianowicie 25- letni jubileusz
lipińskiego poświęcenie sztandaru oraz Zlot

1^‘tlnicy wielkopolskiej,
* 9 uroczystości, które każdy Polak, Oj
°iń szczerze miłujący jak najgodniej i jak
Powitać musi.

Polsce ca czasów niewoli by! usposoi * c ? stszycb zasad obywatelskich, był szkołą
M
e r i m ralnego młodzieży, który mial
™ p u o n y najcenniejszy skarb Narodu, cnotę
| Kroczenie Polski, Dią Polski dla Ojczyzny
ń
sokoli ducha i ciało. W szkole
h‘« dla dueba, mocne raięiona do pokoPiciitowych trudów. do służb ofiarnych dla
[“Okoła w Polsce są wypełnione jednym
W kiem woli narodu do wychowania roło“oia w zasadach dobytych ze skarbnicy
Jjszych cnót polskich. Zasada: zdrowy
!*»i ciele, przyświecała tym zasłużonym
'owia i tężyzny w narodzie, którzy często0'em niewinnych ćwiczeń gimnastycznych
wielkie posłannictwo.
jg f c kiedy spełniły się marzenia ojców i
O - i Ojczyzna nasza wolną jest i zjed.notófij,
S^kół rozpina skrzydła swoje nad
fi*
gotów do większych wysiłków niż kiedy

Rjj,f "
‘‘Ot ten

będzie nietylko przeglądem sił
IJ . Obraniem otuchy i rozpędu do wzlotu
chwałę Ojczyzny naszej!
* Bi°że I
Czołem!
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Kępno, na sobotę ( lipca 1923 r.
mienia za7cenę znacznych ustępstw i ofiar z jednej
i z drugiej strony.
O tym obowiązku dziś z całym naciskiem crown
przypomnieć trzeba, Bez względu na to, czy nowy
minister Skarbu o. Linde jest czy me jest tą najbar
dziej do ratowania finansów-' naszych powołaną osobą,
należy mu ze wszech mi: t i ze wszech stron dopo
móc w trudnem ozieie. Ludzie wszelkiego rodzaju
zapatrywań politycznych powinni bez względu na klasy
i interesy swoje zespolić i zdobyć się na nieodzowny
hart i poświęcenie, aby nie gmatwać trudnego poło
żenia i umożliwić wyjście Państwu z zamętu gospo
darczego. cc przy powszechnej zgodzie i ofiarności jest
rzeczą bliższej przyszłości, niż zniechęcony ogół sądzi.
Przedewszystkiem trzeba zachować spokój i mężnie
a wytrwałe stawić czoło wszelkim próbom wywołania
w kraju rozgoryczenia i zamętu. Stanowcza postawa
społeczeństwa wobec naganki prasy lewicowej na rząd
narodowy . wobec rewolucyjnej agitacji czerwonych
wywrotowców, jest pierwszym warunkiem estsnia się
w tej niebezpiecznej chwili, która jest już chyba
osiatniem z groźnych przesileń naszych.
Pozaiem należy znieść z męską wj trwałością znowu
wzrastającą orgję drożyzny, jest ona dotkliwa — to
prawda — ale pamiętajmy, iż najlepszą przeciwko niej
tarczą jest równowaga umysłów. Gwałtowne odruchy
nic tu nie pomogą, a przeciwnie mogą tylko pogorszyć
dany star. rzeczy. Pamiętajmy, iż drożyzna ta — jako
następstwo intryg finaneerji żydowskiej — jest już
ostatnim atakiem wrogów naszych, którzy o niezłomną
wytrwałość naszą rozbić się muszą.
Wreszcie jeszcze jedno. Musimy się zdobyć na
większą I chętniejszą ofiarność dla Skarbu. Obecnie,
kiedy mamy pewność, iż podatki nie pójdą jut na
marne, musimy nie zwlekać z wnoszeniem ich do kas
państwowych. Nie czekając na należyte zorganizowanie
aparatu państwowego musimy sami postarać się o to,
aby Skarb jaknajprędzej i jaknajobficiej otrzyma! to,
cc mu się tak dawno już należy, jeżeli tak ochoczo
składaliśmy na ołtarz Ojczyzny podatek z krwi, to nie
zwlekajmy dluiej z podatkiem mienia. Na uiszczenie
się z tego długu niechże Państwo dłużej nie czeka.
S. M.

U jś c ie z z a m ę t u .
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,,5’: ni ,,Wag poświęcić możemy nagłej i właśnie
bu epc‘żądanej zmianie na stanowisku mi
li" Pr? ifist P- Grabskiego nie wyświetla w spolj,'n|0r**!03ywujący istotnych powodów ustąI
a.ei’; i uwagi, jakie znajdujemy w prasie
l*8o wn!*a nie dały dość wszechstronnego
p li v a*nienia sytuacji,
i ^iała'6 p' Grabski okazał się tęgim i praŁ S S . em* ale. nie można mu oszczędzić
IP. ( ^ 7 Przedewszystkiem zbyt mało uwagi
u* rz-^Bski potrzebie nawiązania należytego
i! ' o s 01 wkBszości narodowej, który o cabW .jjj^gółach przedsięwzięć p. ministra nie
P spiji .ch nieodzownych danych,
jedbą
i ’A a a ClZn byłego gabinelu gen. Sikorskiego
•ó*1i r hp,racy, do której, jak widać, przywykł
której potem już
ju odstąpić nie chciał
cz tego braku
br,
Pk °WrJC 9 prbPz
harmonji, będącej
ualalnciści, nie brakło i innych
lC«tr0n,nei dzialalndści,
’jPo\uy^p'
v hr / Grabskiego.
'
-W swych■ zarządze, i 1 n‘e uwzględnił on trudnych warun^oi(<pr2eniysłowców, którzy zbyt raptownie
% n e Uragulowania należności za towary już
'
Wary le sprzedawali dostawcy zar-Jn'*'l 'ka 8*tu P° zniżonej cenie. Powstała
c<wv Jbżnica obciąży dotkliwie kupców
TfcN\za,< 1ral°wych, którzy przecież z przyw wywiązać się muszą.
H>u i)2lls,ko pod uwagę, należało jednak
j ** wzgięoy na jeg0 2byt daleko idącą
% Utleni- r °*tazać więcej poparcia i wyro1} i«lt o:1! ; . które odważnie wziąt na swe
K ^W ****’ a zjjiugi, które położył tak
J*8ł j. na trudną sytuację finansową PatiĄ
“kanie dróg i sposobów porozu

S praw y p o fs k o -g d a n s k ie
w Lidze Narodów’.
już pc ułożeniu porządku dziennego obecnej sesji
Rady Lig, Narodów, -wpłynęły ze strony Wysokiego
Komisarza Ligi w Gdańsku, oraz ze strony Polski na
stępujące sprawy:
Wysoki Komisarz zwrócił się do Rady, prosząc
ją o zbadanie, czy art. . 03 ustęp 2 gi Traktatu Wer
salskiego i art. 39 Konwencji Paryskiej w jakikolwiek
sposób ograniczają kompetencję Wysokiego Komisarza
w zajmowaniu się w pierwszej instancji sporami, które
mogłyby powstać między Polską i Gdańskiem na pod
stawie Traktatów i innych następnych umów, porozu
mień i konwencji oraz wszelkiemi innemi sprawami,
dotyczącemi stosunków polsko-gdańskich.
Pozatem Komisarz pros: Radę, by zechciała zwró
cić uwagę stron na orzeczenie, że wszelkie spory tego
rodzaju mają być przedkładane w pierwszej instancji
do decyzji Wysokiego Komisarza i że wszelki inny
sposób ich załatwiania z wyjątkiem porozumienia się
stron, jest całkowicie wykluczony przez literę i duch
Traktatu Wersalskiego i Konwencji Paryskiej.
Rząd Polski natomiast ze swej strony wystosował
do Ligi obszerny memorjał w którym a) zaznacza, że
stanowczo nie może zgodzić się na jakąkolwiek inge
rencję w sprawy wewnętrzne Polski na podstawie
art 103-go Traktatu Wersalskiego, b) stwierdza, że
prawa Polski, zawarowane Traktatem Wersalskim
i Konwencją Paryską, wcale nie zostały urzeczywistnione,
c) wymaga przeprowadzenia gruntownej rewizji obec
nego stanu rzeczy w Gdańsku I rzeczywistego wpro
wadzenia w życie przepisów Traktatu Wersalskiego,
zawartych w artykułach lOO—108.

Cena ogłoszeń:
•:.DCm»
Zwyczajne za wiersz nor.paretowy jednofamowy
5C0 „
Zr\?bb;:e i dla poszukujących pracy
Rekiamv w dziale redakcyjnym
1 lekstc--------’ -----------•. ZJ00
Ogłoszenia ze skom plikow anym układem 50 procent droższe,
r- o gtcszen ;2 po n ad iO razy się p ow tarzające, odpow iedni ra b at.
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Rok X.
W s z e c h p o ls k i zjazd s z e w c ó w .
(Korespondencja z Warszawy.)
Dnia 30 czerwca.odbył się w Warszawie II, Zjazd
szewców Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem około
200 delegatów. Po zwykłych w takich wypadkach
uroczystych wstępach rozpoczęły się prace zjazdu.
Wysłuchano szeregu odczytów. M. i. w odczycie o ogól
nym stanie i potrzebach rzemiosła szewskiego p No
wicki wskazał na konieczność stworzenia centralnej
organizacji szewskiej z siedzibą w Warszawie, która
to organizacja zajęłaby się zorganizowaniem produkcji,
i handlu obuwiem. Pozatem wygłoszono referaty o przy
czynach drożyzny obuwia, szkolnictwie zawodowym
i młodzieży rzemieślniczej,
Z okazji zjazdu urządzono Av sali Muzeum A kadem ję poselską na cześć bohatera narodowego, szewca
Kilińskiego, na którą oprócz uczestników zjazdu,
przybyło Kilkaset osób.
Żebranie zagaił senator Baliński i w króikiem prze
mówieniu oodniósł zzsługi szewca Kilińskiego.
Poseł liski zaznaczył potrzebę wniesienia pomnika
bohaterowi klasy rzemieślniczej. Pomnik ten będzie
żywem przypomnieniem idei Kilińskiego, którą była
obowiązkowość, pracowitość i silne poczucie obywa
telskie. Ks. Wyrębowski kreśli obraz epoki, w której
żyt Kilińsk: Ówczesna Polska rozkładała się pod wzglę
dem państwowym, ale duchowo odradzała się, a Ki
liński cył niejako zastrzeleniem myśli lepszej części
społeczeństwa, I dzisiaj jest podobnie: z jednej strony
atmosfera zła, zgnilizny moralnej i egoizmu, z drugiej
atmosfera odrodzenia duchowego, i dzisiajsza epoka
wymaga ludzi wielkich. Pomnik Kilińskiego będzie
wskaźnikiem na przyszłość i przypomnieniem idei na
rodowej.
Prof. poseł Czerniewski z klubu Ch. Dem, w pięk
nem przemówieniu skreślił obraz owego dnia tragicz
nego w i 794 roku, gdy Kiliński porwał za sobą zastępy
mieszczan warszawskich i walczył z przeważającym
wrogiem moskiewskim.
jest on symbolem niespożytych sil duchowych,
które drzemią w społeczeństwie i czekają, by je obudzi!
ger.jusz bohaterstwa. Kiliński jest wodzem patrio
tycznego mieszczaństwa, które jest niejako filarem, na
którym wspiera się gmach państwa.
Wicemarszałek Sejmu, poseł Gdyk (Ch. Dm), na
wołuje do solidarności. Każdy musi poświęcić się
w codziennej pracy swej ojczyźnie Rozwijając nale
życie zawodowe organizacje, broniąc przemysłu przed
zalewem obcych żywiołów, broniąc się przed ideami
wywrotowców, klasa rzemieślnicza stanie się godną
swego wodza i bohatera, którego jedynym celem było
ukochanie Ojczyzny.
Senator Baliński zakończył akademję, wnosząc
okrzyk na cześć Kilińskiego i zachęcając do składania
ofiar na pomnik bohatera mieszczaństwa warszawskiego.

Papież przeciwko niemieckiej polityce t
' dynamitowej.
Kardynał Caspar: wystosował z upoważnienia Pa
pieża na ręce Nuncjusza Papieskiego w Berlinie, Paceliiego pismo treści następującej:
W chwili gdy Ojciec św. w piśmie swojem starał
się skłonić mocarstwa do porozumienia w drodze ro
kowań, zalecając unikanie wszystkiego, coby to poro
zumienie mogło utrudnić, z wielkim żalem dowiedział
się o aktach sabotażu na terytorjum okupowanem
i o innych przestępstwach pod płaszczykiem biernego
ęporu.
Ojciec Święty poleca wobec tego Nuncjuszowi
podjąć starania w kierunku zaniechania tego oporu,
który Ojciec Święty potępia jak najbardziej.
W związku z tem plśmem donosi ,,Vorwaerts‘', że
zarząd frakcji socjalistycznej w parlamencie postanowił
domagać się od rządu Rzeszy zajęcia stanowiska wobec
tej polityki dynamitowej i sprecyzowania swoich po
glądów w tej sprawie. , Vorwaerts“ powątpiewa w do
brą wolę kanclerza Cuno, oświadczając równocześnie,
że kompromitacja rządu nie da się już cofnąć.
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Zapytacie może, a ile trzebaby tych złotych polskich
żądać ?
Odpowiedź na to łatwa.
Haussa! (bosa) czytamy względnie odbija się o uszy
Rząd sam dał nam odpowiedź. Otóż r.a każde
nas wszystkich pracowników, począwszy od najprost
szego robotnika aż do inteligentnego pracownika biu pobierane 100 mk. przedwojennych należy nam się
126 złotych polskich po kursie obwieszczonym w mar
rowego, którzy nie mamy środków pieniężnych na to,
aby wraz z tym przeklętym wyrazem sie radować, kach polskich. Przykład najlepiej nam to okaże, Jeżeli
kupując przy tendencji zniżkowej walutę lub akcje, ktoś za pracę swą przed wojną pobierał miesięcznie
200 marek, to powinien obecnie otrzymać 2 razy
by je potem podczas tej „haussy' z lichwiarskim
126 złotych polskich, czyli 252 złp. Jeżeli urzędowy
zyskiem, nie dołożywszy ani krzty pracy lub ruszenia
palcem spieniężyć, zarabiając na tej nieuczciwej, na kurs złotych polskich jest 17000 mkp, należałoby mu
się miesięcznie 252 złp razy 17 000 m kp, czyli płatne
wyciskaniu potu krwawego wszelkiego rodzaju praco
wników opartej transakcji, grube dziesiątki miljonów. w markach polskich 4 284 000 marek polskich.
Inny przykład: Zarobek przedwojenny wynosił
i znów zaledwie po kilku tygodniach spokoju tygodniowo 30 rr.k Należy sie takiemu robotnikowi
przeżywamy czasokres tej przeklętej ,,haussy!', a co •zatem 30 razy 1,26 złp czyli 37 zip. i 80 groszy po
za tem idzie, podrożenie wszelkich towarów.
kursie jak wyżej 17 000 m kp, otrzymać musi 37 80 złp.
Istnieją wprawdzie komisje statystyczne, które razy 17 000 czyi; 642 600 mkp tygodniowo. W ten
regulować mają zarobki na podstawie wzrostu dro sam sposób oczywiście liczyć musi i pracodawca,
żyzny, ltcz z doświadczenia wiemy, że na nic nie a wówczas zniknie zniechęcenie, a wróci dawna chęć
zdadzą się nam wszelkie dane statystyczne komisji, i radość z pracy i życia.
bo najpierw żadna z nich nie uwzględnia rzeczywistych
Jest to jedyne możliwe wyjście z błędnego koła
potrzeb pracownika i jego rodziny, a po drugie, pro którego pracownicy naprawdę już dość mają.
cent przez komisje te wyliczany działa dla wszelkiego
Rozwagi te konieczhie pod uwagę wziąć powinny
rodzaju pracowników w najlepszym przypadku o caiy naszt chrześcijańskie związki zawodowe i Z. Z P. Chcąc
miesiąc wstecz, wtenczas więc, kiedy pracownik, chcąc uniknąć zatargów i strajków, dążyć trzeba do tego, aby
utrzymać siebie i rodzinę, albo przez pewien czas gło wobec coraz to anormalniejszych warunków życiowych
dował, albo się zapożyczył, lub posprzedawal przed już jsknajprędzej zaprowadzić wszędzie bez wyjątku
mioty jeszcze przed wojną nabyte,
zarobki i pensje pracowników obliczone w złotych
Wiemy również bardzo dobrze, że choć ten pro polskich, biorąc markę z zarobków przedwojennych za
cent otrzymujemy, to jednakowoż nietylko nam, aie punkt wyjścia dla każdego stanowiska, licząc za każdą
i naszym rodzinom ubrania ani obuwia już prawie markę przed wojną zarobioną 1 złoty 26 groszy, mno
spadającego z ciała, kupić nie możemy.
żąc to kursem urzędowo giełdowym.
Lecz zastanówmy się, czy nie ma deski ratunku
Czas największy, aby pracownik uczciwy, który
dla nas uczciwych pracowników. Nie jeden z was powie, patrzeć musi codz tnnie na coraz goiszą nędzę swoją
że chyba już koniec świata i z giouu i chłodu umrzeć i rodziny, zaczął za pracę swą pobierać uczciwe i słu
nam będzie trzeba.
sznie rr.u się należące zarobki.
Tak źle nie jest. Jest sposób i jest ratunek na to, |
Pracownicy wszy stkich zawodów i stanów, stańmy
aby znów po dawnemu, jak to było przed wojną, solidarnie za postulatem obliczania zarobków' naszych
i siebie i rodzinę już nietylko wyżywić, ale i godnie w złotym pciskim w wysokości, jaką pobieraliśmy
przyodziać.
względnie pcbiersć winniśmy w markach przedwo
Otóż w czasie, gdy rząd zabiera się do obliczenia jennych w roku 1914
swych świadczeń w teoretycznych złotych polskich,
Nie biadać i załamywać ręce, lecz brać się rączo
kiedy np. już cukier i wiele innych towarów obhcza do czynu.
Chadek
się na podstawie złotego polskiego, należy nam sta
nowczo zażądać, wszystkim bez wyjątku pracownikom,
zmuszonym zarabiać na życie tylko swą uczciwą pracą
Na posiedzeniu sejmowej komisji skarbowej pod
codzienną, zapłaty za naszą pracę w złotych polskich,
płatnych po kursie ustalonym urzędowo w markach przewodnictwem p. Byrki p. Wierzbicki referował
naszych. Uchronimy wówczas i siebie i rodziny nasze projekt ustawy o podatku majątkowym Dyskusję nad
od głodu i chłodu, przestaniemy się martwić skąd wyczerpującym referatem p. Wierzbickiego postan weźmiemy pieniądze na ubiór i obuwie, .gdyż zarobki wiono odroczyć do dnia 5 bm. godz. 10 rano, celem
nasze automatycznie reguł .waćsię będą również kursem umożliwienia stronnictwom porozumienia się co -ao
określenia stosunku, zwłaszcza co do ustalenia wartości
giełdowym złotego polskiego.
Żaden człowiek, żaden uczciwy pracodawca, który majątkowej.
Obecny na posiedzeniu nowo mianowany min.
rozumie dolę r.asżą, nie będzie i nie może wziąć nam
za złe, że w taki sposób żądamy regulowania naszych skarbu p. Linde, zainterpeiowany przez p. Diamanda,
psnsyj i zarobków, gdyż słusznie się to nam należy, zapowiedział, że w najbliższych dniach określi swe
że pomnę tu tylko wielką encyklikę „Rerum noyarumh stanowisko do wszystkich znajdujących się w Sejmie
Unikniemy i nam niesympatycznych strajków " i za projektów podatków finansowych, wniesionych przez
targów, a uchronimy siebie raz na zawsze od wszelkich poprzedniego ministra. Oświadczenie p. min. komisja
przyjęła do wiadomości.
zwyżek lub zniżek marek polskich.

Projekt ustawy o podatku majątkowym.
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
Benedyk zagrożoną głową potrząsał. Jednakże od
szedłszy, gdy sam na sam rozmyślać począł, gdy mu
B etka na oczach stanęła i to szczęście, jakiego z nią
mógł zażywać, bardzo mu się zdawało nieprzyzwoitem,
że Szałwajskiego ścięto.
Historya ta była prawdziwą i nie ulegała wątpli
wości,
Benedyk miał na dworze mnóstwo znajomych,
którzy potrzebując go wysługiwali mu się chętnie
i z nim czasem gwarzyli. A'tęczyia go tak myśl przez
Amandę rzucona, iż mirr.owoi; począł niby żartami,
badać różnych, czyby porwanie panienki ze dworu „
ot tak, w ogóle, mogło ujść bezkarnie.
Zdania były wielce podzielone, jedni to brali za
żart, drudzy przypominali ową Emilkę i ściętego raptora, inni utrzymywali, że pod te czasy nikt się tak
podwiką nie opiekował, aby mścić .chciał i śclgać— Ja ręczę — zaburc/ał jeden — że gdyby tak
teraz, meprzymierzając, królowi panu naszemu kio
pannę Amandę porwał a drapnął z nią, daiipar. by za
nim nie posłano pogoni.
Inny dodał:
— Baba z wozu kołom lżej — a nakortiee jeder.
zamknął:
— A komuby do głowy mogło przyjść dziewczynę
wykradać? albo to ich niema pod dostatkiem na targu
za tanie pieniądze.
Benedyk tymczasem chodził myślą tą obładowany.
Drugiego dnia sam zaczepi! przy podanej zręczności
Amandę, aby się przekonać, czy or.a istotnie uważała
to za rzecz możliwą.
Niemka nie chciała wydać się zupełnie, potrząsnęła
głową.
— Na to pono inr.ego człowieka trzeba a nie was
— rzekła — u was pieniądz za wszystko starczy...
karku dla niej nadstaw:ć r.ie zechcecie.
Benedyk odszedł zadumany.
Bietka tymczasem, choć znikła wśród nagromadzo
nego nowego dworu i francuzów, którzy r.a siebie
zwracali oczy, była czynną i niealstępowała królowej,
aby stawić się na każde je; zawołanie, Budziła or.a

w niej litość, a oprócz tego Amandzie nie zapomniała
przeszłości, we dwójnasób więc pobudzona, zapomniała
o sobie, całą duszą oddana temu dramatowi, którego
pierwsze sceny żywą waikę zapowiadały.
Nietyksza nawet, dia którego miała słabość, choć
się do niej przyznawać nie chciała, nie mógł jej oder
wać od ant/kamery króicwej, w której nieustannie na
zapytania pani, lub jednej z jej towarzyszek odpo
wiadać musiała. Dia r.ich osoby składające dwór króla,
ich wpływ i znaczenie były jeszcze tajemnicą. Bietka
więc musiała uczyć jak się z kim obchodzić miano,
w kim przyjaciela upatrywać lub obawiać wroga.
Było to tem ważniejszem, że ichmość niektórzy jak
Piatenberg, mianowany koniuszym królowej, przyjaciel
; pomocnik Paca, służka króla do spraw niewieścich,
ufając sobie poczynali zabiegać, aby pozyskać zaufanie
nowej pani i korzystać z r.iego przeciw niej samej.
Piatenberg bezwstydny i zuchwały pierwszy roz
począł te zabiegi, zbliżył się do państwa des Essarts,
udawał wielce przejętego losem królowej i starał się
wkraść w łaski u francuzów,
B.etka była na straży i natychmiast przestrzegła
panią des E.sarts, aby koniuszemu nie dawano wiary.
O ile mu obowiązki jego dozwalały, Nietyksza
ciągle kręcił się przy dworze, na którym miał wieie
znajomych i przyjaznych, korzystając z każdej zręcz
ności, aby się choć na chwileczkę zbliżyć do swego
dziewczęcia.
Litwin z nadzwyczajną zręcznością wynajdywał
sobie rozmaite pozory, aby dla służby księcia wrzekomo ciągle się około zamku uwijać, a przeważnie przy
królowej, której los Radziwiłła obchodził.
Dworzanie z nim spoufaleni, bo ich sobie na
wszelki sposób ujmował, nie- żałując małmazyi i naj
lepszych win, jakie u francuza świeżo pod zamkiem
rozłożonego dostać było można, służyli serdecznie litwinowi, choć go poufale zawsze bećwiną przezywali, za
co się nie gniewał.
W wigilią tego dnia, gdy uroczysty obiad miał
być na zamku, jeden z przyjaciół Nietykszy pochwycił
go w korytarzu i szepnął mu na ucho.
— Baczność, boćwino, a nie to ci z przed nosa
porwą twoja Bietkę, ani się postrzeżesz.
— Kto? kto? — krzyknął Nietyksza.
— Nie jeder.by rad, ale jeden może tylko łotr się
na to gotów ośmielić —• odparł przyjaciel — to ter.
bestya Nesteracki. Benedyk, który oddawna ostrzy zęby
. na nia. ale teraz iuż tak coś orzebakuie takt™ - i .

Z lot so k o !i

w
C ie s z y n ^
Z okazji zlotu sokolego prezes Rady M®
nadesłał tciegram z życzeniami owocnej
lii
szłość. Nadesłali również telegramy marsz* ^
marszałek Trąmpczyński, wojewoda śląski i kfS* lej.
szereg posłów a także szereg okręgów i g"®1 %
lich. W d:t. i bm. wszystkie oddziały ruszył pj
dżinie 9 rano na plac koszarowy, gdzie odbyła* jE
połowa. Na stokach placu umieściła się
ludność wiejska. Po ustawieniu się oddział
głosi! przemówienie prezes związku Zatnoysstępnie ks. Londzyn odprawi! mszę św. °° , 5
stwie prezes Zamoyski powitał zjazd. Następy™
Sn,
11i . z ) prezes
i npz-w dziel)1 ■
bieraii kolejno głos Ui,
dr. 1\Ul
Roliński,
kowskiej i inni. Poczem ruszył pochód PfL J
miasta. W pochodzie brał udział oddział
kciów mazowieckich. G godz, 5 odbyły się ^
popisowe. WiUką sprawność wykazali s®:.
krakowskiej w ćwiczeniach na przyrządach. /
obrazowe kilofami wykonały zastępy śląskie.
,
grupy Wielkopolskiej z zastosowaniem tneto®| '
kiej wywołały wielkie zainteresowanie. O aj g
odbyła się w teatrze uroczysta akademia.
jj
zagaił prezes Golicz, kreśląc obraz walk
o niepodległość. Po nim zabrai głos burW®*
dr. Michejda, który w gorących słowach P0:^ i
byłych, i zaznaczył, że zjazd ten jest pokrzep o
całej ludności. Po przemówieniu tera
wiołowe okiaski. Po kilku innych prżetnó*j9
były się produkcje orkiestry i chóru abitufi1
tejszego seminarjum nauczycielskiego.
H

Wiadomości polityczne
Z R a d y M in is tró w ^
Na poniedziałkowem posiedzeniu Rz<|f
iii;'!
odbyła się szczegółowa dyskusja nad reRr“
tyce zagranicznej, wygłoszonym w ponie®,
min. Seydę. Dyskusja wykazała zgodo®5* J
Rady Ministrów na zasadnicze iinje ppiityT•
nej i na aktualne zagadnienia ic-żace
i zakończyła się przyjęciem przez Radę Mffa
wiadomości referatu min. spraw zagr- 3
toku zebrania jpin. Kiernik wygłosił wy®*®
rat o zadaniach polityki wewnętrznej pai'3*"^
jąc program najbliższej działalności rządu
uporządkowania administracji, uregulo®'^
dawczego spraw samorządu i ustalenia " j
rządu w kierunku walki z drożyzną
P o ż e g n a n i e P iłs u d s k ie g o z R 3 ^
We wtorek zakończyła Ścisła Rada W S
nad projektem rządowym organizacji n jj|
wojskowych. W chwili zamknięcia oW*
oświadczył, że składa przewodnictwa Pa '
się z jej członkami.
J
Z a jś c ie P iłs u d s k ie g o z m inistr®
Dowiadujemy się, że między ministre
Szeptyckim a p. Piłsudskiem doszło do n H
sunków na tle zajścia osobistej)
myśiał raptu dokazać i gwałtem ja
A nie głupi jest, bo z powodu vpl~‘
u nas wszystko w zamieszaniu, nieład, r 'J
spostrzegą jak jej zabraknie, a Amana%(ii"
o to, aby pogoni za nią nie słano,
a
pozbyć gotowa.
gzHe'
— A zkądże wnosisz, że ten lotr
dobnego zamierzać może?
(.,je
Bo ciągle niby żartami. óopjpj0tf)
o to, co by to było, gdyby się co P°
godziło.
' '
— Coby było? — zamruczał
jśj
krew do głowy uderzyła. — Coby Wj?’ z ;•«
powiedzieć, że niezawodnieby łba
czego ja sam gotowem się ofiarować. —
nie jestem.
. si5 '
Z niezmiernym niepokojem poczV (ejt0
pytywać, badać Nietyksza i nietyR^pjWj
który go przestrzegł, ale innych teJ
konał się, że istotnie Benedyk się 0
podobnem.
Litwin znajdował najprastszerr. w 1^
na samego rzucić się winowajcę, a|Zj| to’1
nad sobą i przebiegłości, iż postano'*'
godnie i drwiąco z początku,
■
— Jak się na tem nie pozna •"
zazyje go inaczej.
nic -Jj
Szukał więc Benedyka,
oeneuyKa, kióry, w.r3c:
o interesach, dostarczał obroków "^„i, 1jjl (
dia pomnożonej na stajniach liczby 0^s3,
w istocie dozorującego w yd a w a n ia
.
niechcenia i zdaleka.
jeHi P(*Z R
Pozdrowił go litwinjz uszanowany
Jlh
— A, co to? — zapytał s?oiąp3ni« J j
szafarzem obroków mianowani, ^ di)lJ(1
Wiecie to nie jest zły urząd, gdy " się
pól miarki na łeb każdy, wsyPa,,fent.
stanie na garncy parę wina wiec*05 j '
— Aie ja nie jestem szafa' - W
..„uio''
o"
krzywonogi — cóż mi tu stać n>e
jm
— A któż wam broni?
ejtł
1
Bo czepiacie się mnie —■
d<
«a»tąpi«
odejść. Wtem Nietyksza za
— Ja wam do dozoru nad^
będę przeszkadzał — rzekł z Pr.z^ . 3s, y^ i
mu się do ucha — ale, proszę i,* uti
chceszli kości mieć całe nie wiaz ,0j.)

y l * fisia i
1 M® _ że gen. Szeptycki, dotknięty tonem krytyki,
iraciąfcj,.arSzalek Piłsudski zastosował do rządowego
rszaltt n,h“stawy o organizacji naczelnych władz woj.■
n na sobotniem posiedzeniu Ścisłej Rady Wołwysłał sekundantów marszałkowi Piłsudskiemu,
uszylj „./u3'''3' 4- ~i Wczoraj o godzinie 9,11 odbył
ty|aStC“'lne*{ pomiędzy min. spr. wojsk.
Gen.
sie i* • m 3 b- szefem sztabu Piłsudskim. SpotkadziaW “ Ollczyfo się bez rezultatu,
moysfe
T rocki o P o ls c e i R u m u n ji.
poB^tocki, nr/emau/iata/' na ioHnem z zebrań robot, — .. -----,— . , tygodniem floty po,1 ' mówił o sytuacji międzynarodowej Rosji
i stara! się wykazać, że wskutek zatargu
sytuacja międzynarodowa bolszewików
5l?,|j s( 3 SN bardzo, gdyż Rosja straciła tylko 13 tys.
S° Ó la’ WyPi3C0nych ..dwóm szpiegom angielskim",
'• r . 2.as opinję najbardziej pokojowo usposobio
na,
Mówiąc 0 P°!sce i Rumunji, Trocki
. L Ł„ '. że Rumunja nie ma ochoty i możnośi
_ °A' jrj C woiny. a w Polsce objęły władzę koła,
V a p,,^,n3 wzmocnić ekonomiczne stosunki z Rosja.
Rosją
i Niemcami, niż
ii
-

jej syn. Upatrzywszy więc 3tosowną chwilę, gdy ro- j
dzeństwo zajęte byio robotą w polu, prócz starej matki, . i.
Iwan Hrynyk pralnikiem, używanym do prania bie- ,<
lizr.y w rzece, zadał matce Kseńce Hrynyk, kilkanaście ■, lj
niebezpiecznych uderzeń w głowę i po calem ciele,
tak, iż załamał jej czaszkę i połamał kńka żeber. Kiedy
nieszczęsna matka wyzionęła ducha, Iwan dla zatarcia •
Z całej P o lsk i.
śladów mordu, trupowi matki poobcinał palce u rąk 1
— P re z y d e n t R zeczypospolitej P olskiej k ró  i ściągnął (zeskalpowa!) skórę z twarzy. Zmasakro- 1j
lem k u rk o w y m W tegorocznem strzelaniu Bractwa wane w ten sposób ciało Kseńki Hrynyk, wyrodny 1.
sirzeieckiego w Książu oddał najcelniejszy strzał do syn-morderca wpakował do worka i wywiózł z domu ■
tarczy królewskiej w imieniu Prezydenta Rzeczypospo daleko w pole, gdzie trupa porzucił w zbożu Po ■
litej Polskiej p. J, Cyplik. Zarząd bractwa proklamo kilku dniach niebytnośoi Kseńki Hr>nyk domownicy U
wał pana Prezydenta królem kurkowym, uwiadamiając wszczęli poszukiwania, przyczem dowiedzieli sie że : j
w zbożu znajdują się zwłoki jakiejś kobiety. Wvru- , !iv
go o pcwyższem telegraficznie.
— Z Gostymia donoszą nam, że w dniu 21 czer szyli tam, a z nimi także morderca, Iwan Hrynyk. który i 1
wca br. odbyli, się tam zebranie konstytucyjne koła usiłował dowieść, że to nie ich matka, bo przecież ,
powiatowego Z.viązku Obrony Kresów Zachodnich. Po z braku palców i skóry na twarzy, tożsamość osoby I
referacie przedstawiciela Dyrekcji Związku O. K. Z. nie może być sprawdzona. Krętactwa jego na nic się j j
o potrzebie, celach i pracach Związku zebrani w ży nie przydały, albowiem córka, na którą sporny grunt .i
wej dyskusji informowali się o organizacjach niemie miał być zaintabulowany, po wyszywanej przez nią •. jJ
ckich, o poi,tyce mniejszości niemieckiej oraz o pracy koszuli, poznała matkę. Pod zarzutem uczestnictwa |
polskiej na ziemiach zachodnich Rzpltej. Szczególne w zbrodni aresztowano również żonę mordercy. W naj- . 1
zaint.resowanic wzbudziła sprawa likwidacja, mienia bliższych dniach zbrodniarz stanie przed sądem do- . i '
, it
niemieckiego w Polsce. W dyskusji zaznaczyła się raźnym we Lwowie.
po’-'11
powszechnie i dobitnie jedna myśl przewodnia: że
!
stworzenie placówki Związku w powiecie gostyńskim Ze ś w ia ta ,
— P a trja rc h a Tichon przyłączył się do boi- : :>'
jest tak samo konieczne, jak w powiatach granicznych.
Żebranie zakończyło się wyborem zarządu w skład szew ików . Patrjarcha Ttchon udzielił wywiadu przed- S j
którego weszli m. i jako komisarz powiatowy p Ka stawicielowi , Izwiestji". Oświadczył on, że raz na 1 ,
K alendarz rzym sko-kato lick i
czmarek, nauczyciel z Krobi Starej jako zastępca jego zawsze wy rzeki się działalności kontrrewolucyjnej i sta- t '
o-go lipca Łucja, Dominika mm.
pan Pisarski, dyrektor cukrowni w Gostyniu. Nowej nął na platformie sowieckiej. Według słów Tichona . ,
?*go ,, Cyryl i Metody b. w.
placówc. życzymy jaknajwięcej powodzenia w zbonnej w więzieniu obchodzono się z nim nadzwyczaj łagodnie : ;
° ’go „ 7 po Swiątk. Elżbieta kr. wd., Eugeni
pracy nad sprawą kresów zachodnich Rzpltej. Niechaj i dobrze. O odbytym niedawno soborze, który po-' | ,
.
PPprzykład Gostynia posłuży za wzór wszystkim tym po tępił Tichona, wyraził się on, że sobór nie miał prawa , i
Wschód słońcaa o godz- 3.46
Zachód 8.22
2.47
„
8,21
wiatom na ziemiach zachodnich, które dotąd jeszcze wydawać nań wyroku, nie wysłuchawszy go przedtem f':i
„
8,21
3,43
i że wobec tego on tego orzeczenia rue uznaje.
}',
nie stworzyły własnego koła Związku O. K, Z.
;jsCO\V.A.
— C órka gen. B rusiłow a okazflta więcej od-1
— Zażydzenie przem ysłu na Śląsku, Pap erwagi od sw ego ojca Z Moskwy donoszą, że rząd'
Mkowakw atery dla przyjezdnych. Komisja kwa- nictwo. jest jedną z najdonioślejszych gałęzi naszego
c, i, y . 3 zwraca się w ostatniej chwili za r.aszem przemysłu. W województwie Śląskiem mamy 3 fabryk; sowiecki kazał rozstrzelać córkę gen. Brusiłowa za to,1 f j
, rdeIct'Vem do Szanownego Obywatelstwa m. Kępna papieru, a mianowicie: 1) fabrykę celulozy i papieru ze przechowała u siebie kosztowności z cerkwi Zoa-1 ■: j
’^I™ %V
* CP
z.i,n^ prośbą o łaskawe zgłoszenia kwater pakowego w Kaletach, która jest prywatną własnością wicieia, ratując je od rabunku. Rząd chciał oskarżoną' 1 |
ioy'.1 umieścićby można przyjezdnych gości. hr. Guido Henkel von Donnersmarcka; 2) fabrykę ce ułaskawić ze względu na zasługi jej oica, lecz oskarżona1, ■' •
%! (t aterunkowe znajduje się w Rynku u p. Rybczyń- lulozy w Czulowie, która zawładnęli już żydzi war oświadczyła, że nie przyjmie laski od bolszewików'. 1 i - :
l* 4(l0kąd wszelkie zgłoszenia skierowywać prosimy. szawscy; 3) fabrykę C. H Dietrich, w Mikołowie, wła
— K a ta stro fa kolejowa. Na linji Bukareszt—,
L Sztandar sokoli wystawiony będzie w piątek sność spadkobierców Dietricha. — O to właśnie przed jassy wykolei! się pociąg, wskutek czego 13 osób’ ,
siębiorstwo zabiega usilnie kilku żydów z Kongresówki. zostało zabitych, a przeszło 5 osób odniosła rany.
r ^jystawowem p. Jasińskiego.
— P o w stan ie przeciw bolszewikom na S yberji
lj
^ ystaw a rolniczo-przem ysłow a w Kępnie, Obywatelstwo miejscowe jest bardzo zanieps^ojone,
gdyż po wypleniu żydosiwa z Mikołowa . grozi nowe Jak donos; prasa sybirska, w gubernji tomskiej po;a-.
jak już donosiliśmy"— we wrześniu
wił się nowy oddział powstańców, którego wódz p o -1
poszczególne komisje, których zadaniem wtargnięcie żydów.
— N iem iecka przysięga. Tu i owdzie na Gór daje się za wielkiego księcia Mikołaja Aleksandrowicza. 5_
—Opatrzenie i ustalenie prac związanych z wył
Wystawa ta ma dać możność zapoznania się nym Śląsku rozdają Niemcy przemycone przez granicę Oadziai ten zaciekle walczy z bolszewikami. W samej
rolnictwa oraz wyrobami wchodzącymi odezwy stowarzyszenia „Deutsche Freiheit ‘ w Berlinie, rzeczy przywódcą jego jest b. generał arraji sowiecKiej|
(U
M,przemysłu, handlu i rzemiosła, ma wykazać w których aużym ,.szwabachem“ wydrukowaną jest Parruszew.
* 'p o stęp w dziedzinie tych ważnych gałęzi treść „niemieckiej przysięgi", napisanej wierszem r.ie
— O dkrycie poi złotych.
V» miejscowości
;
K' krajowej, rozwijających się w Odrodzonej prze. Goethego ani Djnmia, ale przez jakiegoś p r tt, Dares-Salaa:., w byłej kalonji afrykańskiej Niemiec ' •
z
..Grgeschu"
lub
„Oberlandu".
Otóż
zakończenie
tej
s “ w szczególności na naszych kresach.
między jeziorem Tanganika a Niassa, odkryte bardzc, lj
niemieckiej przysięgi w tłumaczonej prozie brzmi na bogate pola złote. Natychmiast w te strony ruszyły
>
rodzaj na jagody. W roku bieżącym mamy stępująco:
cale zastępy poszukiwaczy, między innymi nawet cały I .
lj| "belką obfitość jagód, brak jedynie słońca
,Kto Francuzowi na niemieckiej ziemi da przytułek szereg urzędników, którzy porzucili pracę.
, J.i,
| | 5*to dojrzewanie. Uboższa ludność całemi
i schronienie, kto poda mu przeklętą rękę, kto nim
pj^.Piera jagody, zarabiając w ten sposób na
nie gardzi i śmiertelnie go nienawidzi, kto uważa
go za godnego, kto nie traktuje jego pieniędzy jako
R ó żn e w ia d o m o ś c i.
'Pd, “kw itow anie 7.e złożonych ofiar na zlot.
trucizny, kto mu sprzeda kawałek chleba, kio n u
Ł J . Wojtkowiak 1 cielaka, p. Miilier 1 ctr żyta,
udzieli pomocy choćby by! w potrzebie, kto mu
— Obłęd u 5. k ro n p rin ca niem ieckiego Gazety
R ( 5 f, masia, 2 Chleby, p. Huppa 1 ctr. żytniej
poda lampkę wina, kto go nie będzie unikał jak Angielskie donoszą, iż stan umysłowy b. niemieckiego U,
fjÓo rn 50 000 mk.. p. Szulc 1 skopa. N. N.
padliny — ten będzie zawsze na ziemi niemieckiej następcy tronu budzi poważne zaniepokojenie w jegc
P. Diethelm 15 000 mk., p. Sroka 3 f. masła
łotrem, bez czci i wiary"...
otoczeniu. Od pewnego czasu oddaje się on róiiwtt . ;
P Fragstein 50 OO0_mk„ p. Rudolph 1 ctr. żyta,
Dosłownie: der sei eir. ehivergessener Lump ge- e-:scentr)Cznościom co do natury, ktćr. ch nie możat ,
50000 mk., p.Olszówka 5 f. masła i ctr nannt! — Piękny kwiatek — ta niemiecka zwierzęca ! mieć żadnych wątpliwości Były następca tronu, alac •
1A^-uamski
dam cD-j 3'l.mlf
ih
■nik. ęrphr
srebru p Szczaniecki 200000 przysięga!
I przeżywa taki kryzys, iż gaaa bez końca, to znów trw# i
f Ł s irsten 50 000 mk.. S. M 10 ctr. słomy Tow.
— O dzyskanie m ow y po 14 latach. Ze So j w zupełnem mi czeniu po kilka dni. Ogarnęła go pewna
órzenieć 2 1.
IW a. *" Torzunie:
i. cygorji i 20000 mk.,
mania religijna, tak że zmusza on swoje otoczenie do
lit. ^ e w sk i 2 f. cygorji i 20 000 mk., p. Łabęczki snowca donoszą: Nauczyciel p. Władysław Szafruga
kilkugodzinnych nabożeństw do których sam przygrywa
J®pOQqKI żytniej i 50 00Ó mk., p. Banasiak 1 f masła opowiada w jednym, z pism, co następuje: Dnia 7-go
na jakimś starym klawikordzie. Niedawno postanowi! .
„,?*•> p. Lipkowski 10 000 mk., p. Iwański czerwca 1923 r. o godz. 10 rano, to jest w oktawę on nawrócić swego sekretarza Heberintza, wyznawcę
N 4 k " P Krzywoszyriski 50 000 mk., p. Węży- Bożego Ciata, Stanisław Dzierzbicki, syn Franciszka — kościoła greckiego. Bliscy następcy tronu sprowadził
» l °ćhenki chleba i 3 blachy placka, p. Sołtys niemowa, urodzony w 1902 r., pracujący u gospodarza
aż dwóch lekarzy dla umysłowo chorych z Berlina j
„^lachetr.ym ofiarodawcom serdeczne „Bóg Stanisława Kicaka, we wsi Wojkowicach Kościelnych którzy oświadczyli, że ten stan pomieszania umysłu
od stycznia rb , a przebywający w obrębie tutejszym
, ^ |j,'3tla
Komiiet zlotowy.
2-gi rek, wożąc piasek do ołtarzy Bożego Ciała, przy będzie się u b następcy tronu rozwijał. Zalecili oni
B is k w ito w a n ie . Na fundusz zlotowy złożyli pierwszym ołtarzu, urządzonym przed szkołą powsze choremu zupełny wypoczynek i spokój.
c'4gu w Banku Ludowym pp! Leon Rabiega chną w tejże wsi, na zapytanie tutejszego kierownika
— K om unistyczna m ow a pogrzebow a za 1000C
Juijan Bogucki 100 000 mk„ Mieczy- szkoły, Władysława Szafrugi, który go nie znał i nie m arek. „Leioziger N. Nachr. podają następujące zda
z Kępna 50000 mk., firma Bytoński- wiedział, że jest niemową, do czego ten piasek rzenie, które rzuca charakterystyczne światło na metody
’e j „ ^ 0 0 0 mk., Franciszek Tyc 50 000 mk.
wozi, czy do ołtarza, pierwszy raz po latach 14 prze postępdfc-ania komunistów niemieckich. W fcopaln
;piiu 20000 mk , Mieczysław Szymkowiak 20 000 mówi!: „tak, do ołtarza", i od tej pory włada normal węgla Plótza, niedaleko Halli, zginął pewien ro b a m i :
,s Jokiel 10 000 mk., Stefaniak z Hanubr.a nie mo\*ą Stanisław Dzierzbicki do 8-go roku życia skutkiem nieszczęśliwego wypadku, przyczem — jak
■o 25 no 8m>na Tabor Mały przez p Konarkow- mówił i chodził do szkoły. Po wypadku, jak miał stwierdziło śledztwo sądowe — zarząd kopaim nie po
r Stan, , m*{" Tomasz Godzina 50 000 mk, Wy- w tymże roku we wsi Truskc-lasaeh, powiatu często nosił wcale winy. Mimo to, podczas pogrzebu owage j
r*t
100 0*0 rnk.. Bytnerowicz Stanisław, chowskiego, na huśtawce, zaniemówił, aczkolwiek górnika pewien „towarzysz-komunista1' wygłosił pióru- ;
i 9 Kazi 000 mk„ Hącia Wacław 200000 mk., Dr. słyszał i pisać umiał. To trwało lat 14. Przy obecnem nującą mowę przeciw zarządowi kopalni. Dotąd wszy
f, K “ mierz, Poznań 200000 mk.
niezwykłem zdarzeniu mowę całkowicie odzyskał. — stko w porządku z punktu widzenia ,,iowarzyszy-koOczywiście wypadek ten wywołał w całej okolicy nie munistów", aie koniec był najparadniejszy. Oto mówet j
g n a n ia .
zwykłe wrażenie.
komunistyczny nazajutrz po pogrzebie, posiał wdowit
Z ini'
Q^icZenie N ieznanego Żołnierza.
— K atastrofa kolejowa. W ubiegłą sobotę mie po zabitym górniku rachunek w wysokości 10800 marel 1
-zerw,onego Krzyża Oddziału na m. Poznań
dzy stacja Sarzyna pod Leżajskiem a stacją Łętownia, niemieckich za mowę, którą wygłosił, lecz której wdowa ■i
5 R^sfteg*11.w niedługim czasie uroczystość uczczenia o godz 5 rano skutkiem złamania się osi wyskoczyła wcaie u mego nie zamówiła. Rachunek ter. przesiał:
7. z°tnierza, poległego za wolność Polski na z szyn cysterna napełniona naftą, pociągając za sobą wdowa do zarządu kopalni, gdzie wywołał łatwo zro- j
\' $
^ ^ h o d n ic h .
3 inne ładowne wagony. Wykolejone wagony wlokły zumiałą wesołość.
moze s'ć osiedlić w jednym się po plancie, gdyż tor został zniszczony na przestrzeni
— W je d n y m m iesiącu sześć razy w yszła zti
,
'3'nych miast Wielkopolski. Egzystencja
150 metrów. W dodatku wagony uległy rozbiciu i za mąż. W Stanactt Zjednoczonych, je3t — jak wszędzu
« S y ■Rvfi'V°^ec dsdfdęci3 się jedynego weterynarra sypały tor. Ofiar w ludziach nie było. Dzięki wysił — wielu inwalidów wojennych, którym brak opiek
S j!? swe kta,nci 2ec^ca- — przedkładając rowno* kowi inżynierów i robotników wieczorem uszkodzony domowej i pomocy. To też rządy aby ulżyć tym bie
ł
n f referencje — zgłosić się do dyrekcji tor został zupełnie naprawiony.
dakom, wyznaczył — oprócz pensji wielkie jednora
' l2 w r°ny Kresów Zachodnich, Sw. Marcin 40,
— W y ro d n y syn m o rd u je w stra sz n y sposób zowe prerr.je dla każdej panny, która zdecyduje sit
sw oją m atkę. Grozą przejmującego mordu dokonano wyjść za mąż za inwalidę. Z tego skorzystała niejaka
I Y
d2inach od 9 - 15!
drożyzny. Komisja przy Urzędzie w Macoszynie obok Żółkwi. Podłożem zbrodni były Florentyna D.oble licząca lat 23 i w różnych dzielni
L. pra-01 dla badania zmian kosztów utrzymania swary rodzinne o grunt, który Ksenka Hryr.yk zapisać cach Nowego Jorku w ciągu jednego miesiąca poślu
°'vhiczy^h ustaliła w dniu 2 lipca rł>., iż chciała swej córce, z czego zr.ów nie był zadowolony biła aż 6 inwalidów wojennych. Wyszła po kolei z

K R O N IK A .

koszta utrzymania rodzin pracowniczych w przemyśle
i handlu w Poznaniu podwyższyły się w miesiącu
czerwcu w stosunku do maja o 25,09 procent, — Po
dług Urzędu Statystycznego przy magistracie miasta
Poznania zwyżka płac na miesiąc lipiec wynosi 31,69
procent.

maż za głuchego, za kalekę bez obu nóg, bez 'ęk .
,« ślepego, bez jednej nogi i wreszcie za ciemnego. Jako
* •*.» żona inwalidy sześć razy pobraia premje z funduszów
publicznych i dopiero po szóstym ślubie oszustwo wy
I
)
'
1 szło na jaw, to też została aresztowana. Po śledztwie
: : i| 1 s eściokrotna mężatka Dibble stanęła przed sądem.
Rozprawa ściągnęła wiele ciekawych osób do sali są
Zjawili się wszyscy mężowie oskarżonej, a każdy
!h3i;- dowej.
z men zeznawał, że nie miał pojęcia o oszustwach żony
• • $•; i opowiadał o słodkich chwilach narzeczeństwa i mai
ir-1
żeństwa z panną Dibble. Sama oskarżona broniła się
! .ii
tem. że popełniła poligamję z nędzy, gdyż jej zarobki
w fabryce nie wystarczały na życie i ubrania dla niej,
i] r
dla starych rodziców trojga rodzeństwa, niezdolnych
do zarobkowania. Trybunał po rozpatrzeniu sprawy
uwolnił piękną Dibble od odpowiedzialności karnej,
unitważnił pięć ostatnich ślubów, natomiast uznał za
legalny pierwszy ślub z głuchym inwalidą. Ten więc
ma teraz głos, bo musi się oświadczyć, czy zechce
z nią zyć, czy też wniesie skargę rozwodową.
— Z jada szkło, gazety i szpiiką przeb ija ciało
i nic mu to nie szkodzi. W praskiej klinice znaj
duje się obecnie pacient nazwiskiem Dvorak, który
zainteresował silnie świat lekarski mezwyklemi za-sts
właściwościami swego organizmu. Oro bez żadnej
szkody na zdrowiu zjada szkło np. szybki wielkości
kwadratowego centymetra. Badanie promieniami Ro
entgena wykazało, że nie ma się tu do czynienia z kuglr rstwero, aie z istotnym fenomenem. Dvorak zjada
również gsube n edzielne numery dzienników razem
i dodatkiem literackim i inserarami! 1 nawet mdłości
aie r r State. Okazuje on również niezwykła rieerułość
;

— N ajw iększa łódź podw odna na f
17 czerwca w Chatham spuszczono na woi!
olbrzymią łódź podwodną X — 1, z rozkazu af
angielskiej. Łódź ta jest największą łodzią PjjJ
<b cnie na świecie. Ceremonja sr uszczenia w
dział
w jaknajwiększej tajemnicy. Brali w niej u
u1
cjonarjj
oficerowie marynarki angielskiej i funkcj
miraiicji. Jakkolwiek o tej nowej łodzi zacJS
jaknajwiększą tajemnicę, co do jej szczegół^
kterystycznych, to jednak wiadomo, że !<MZ
3 GOO pojemności, czyli o 1400 ton więcej,
największa łódź niemiecka U — 142. Uzbrojeń*
potwora podwodnego, pominąwszy liczne tuby
<4
puszczania torped, posiada jeszcze 13 t
działo. Wielkość tego działa przekracza o Scali"
przewidzianą w ukł3dzie morskim, zawarty® *
szyngtonie,' ale zaznaczyć należy, że budowę t*jj
rozpoczęto na 10 dni przed zawarciem wspom*
układu, a zatem klauzule jego odnosić się “
nie mogą.

na wszelkiego rodzaju uklócia, Przebija on sobie szpil
ką mięśnie rąk i nóg, szpilką od kapelusza przebija
policzek, przyczem nie doznaje najmniejszego uczucia
bólu i nie traci kropli krwi. Dvorak nie spienięża!
dotychczas nigdy swych nadzwyczajnych właściwości,
zajmował bowiem skromne stanowisko parobka stajen
nego przy policji, a obecnie pędzi nędzne, włóczęgowskie życie.
— T rujące gazy jako lek arstw o Amerykański
departament wojskowy służby chemicznej, Army Che
mical Warfare Seryice' ogłosi! obeerie, że zachodzi
j możność leczenia influency, gruźlicy, paresis (paraliż
i obłąkanych) i innych chorób za pomocą gazów trują
cych. Chemicy, pracujący-nad doświadczeniami w wie!
kich rządowych laboratoriach chemicznych w Baltimore,
zapewniają, że epidemje influency i innych przeziębień
mogą być natychmiast pokonane przez wpuszczenie
lekkiej koncentracji gazu chryny do miejsc zajętych przez
osoby cierpiąc na infekcję. Skuteczność „gazu ma
sztardowego" cbloreiy! — sulphide) zademonstrował
według nich dostatecznie pułkownik Edward B. Vedder
z korpusu medycznego, który świnkom morskim za
szczepiał bakterje tuberkulów a potem leczył je lekko
skoncentrowanym musztardowym gazem U nich tuberkuły się nie przyjęły, podczas gdy inne świnki szcze
pione zapadły na gruźlicę. Chemicy twierdzą, że zaI bójczy gaz Lewisite, składający się z kwasu arsenowego
i i gazu acetyleniowego, jest skutecznem lekarstwem na
i paresis. Z 42 osób w zakłada h obłąkanych, które
i leczone tym gazem 21 wyzdrowiało zupełnie i ma
j cobre posady a siedem jest w rekonwalescencji.

Kurs giełdy warszawskiej.
dnia 5 lipca 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Marka niemiecka gotówka
wyplata
Franki francuskie
Franki szwajcarskie
Franki belgijskie
Liry włoskie
Korona czeska
Korona austriacka
Tendencja bez zmiany.

H

CZOŁEM!

Handlarze s motorów e le ktryczn i
kupują najtaniej i na naj

I. O k r ę g o w y

Z lo t

korzystniejszych warun
kach :

Sokołów
W

K Ę PN IE

I

połączony z(srebrnym jubileuszem i poświęceniem sztandaru
d n ia

7.

i

8.

L ip c a . b v .

&

PROGRAM ZLOTU —
Sobota, dnia 7 lipca 1923 r.
O godz. 9-tej nabożeństwo w kościele parafialnym za druhów zmarłych i poległych. Zbiórka
delegac ji 1 to warzystw w Hote i Centralnym o godz. 8,15. Wymarsz do kościoła
o godz. 8,4".
Po nabożeństwie pochód na Cmentarz, tamże przemówienie i złożenie wieńca na grobach
poległych.
O godz. :»4-te- zawody gimnastyczne i lekko atletyczne.
Wieczorem: Przybycie i rozmieszczenie uczestników zlotu.
O god* 7-mej koncert w ogrodzie ..Strzelnicy" z nrozmaiceniami w rodzaju weneckie; nocy. W stęp
do ogrodu 2000 mk.

Cegłę szamotową
Tynk szamotowy
Kredę szlamowaną

Dachówkę
Gonty
Cegle

wykonują

®

Oddział Pracowni Elektromechanice11'

. ełefofl ’

ul. Półwiejska 35.

Pomocnik
krawiecki
może się zgłosić.

M ł y~ n *fllW
do nilem*

i dobre

670

Karol Schónfeld,
OOCXXXXDOOOOOOOOC

Oimnazjastów

OOODG^OOOOOOOOOO

.•zbofraca ">c* * 0

F

Stelmach

dostarcza®)' i.
v/ każdej u°s '

Hurtowy Handel
Materjałów Budowlanych

d o m in ja ln y

B ra d a

Bydgoszcz

potrzebny od zaraz lub
później.
686

Tel. 361.

Poszukujemy

50 stolarzy
na meble
na stale zatrudnienie
To w. Akc.

„SP O R T “
*

Najnowszy Wielki

R ozkład Ja zd y
Polskich Kolei Państwowych
oraz kolejek podjazdowych
Rzeczypospolitej Polskiej
z objaśnieniami, spisem stacyj, połącze
niami z zagranicą i specjalną mapą
do nabycia

w Drukarni Spółkow ej

W * ;J :
h

Kościan.

089

Kapelusz damski
czarny z żółtą wstążką
zgubiono w drodze z plan
tacji do wieży „Wolności.*4
O łaskawe oddanie za wy=
nagrodzeniem uprasza się
doeksp.N.P L. pod nr.688.
Przyjmę od zaraz

dw uch

pomocników
oraz jednego

U C Z N IA .
i. Durniok. Kępno
mistrz krawiecki.
Ul. Sienkiewicza.

1

W a<I

Hurtownia
dowlanychdowlany
Tel, 306.

majętność Trebsczów

’W

pow. Kępiński.

492

Wydział ..Sokoła,; Okręgu I. Dzielnicy Wielkopolskiej.

sP

ha sprzeda
Ja n N a w r o t 1*
Aleje M ą rd ^ ° ji

oraz P°d?0£
ziarn,
wydaje'io c $
słoni'

Tel. 306.

Wieczorem zabawy na salach Hotelu Centralnego i Strzelnicy.

w Kępnie.
Cena 18000 mkp.

42

przyjmę na stancję. Su
mienny męski nadzór,ewtl.
pomoc w nauce.
Zgłoszenia przyjmuje
eksp. N. P. L. ped nr. 672.

Bracia Schlieper

Miejsce rezerwowe IGLOO mk., i. miejsce 8000 mk.. II. miejsce 6000 mk.. 11!. miejsce
4C00 mk. miejsce stojące 2000 mk. Bilety wcześniej ćó nabycia w biurze Zło
towem Kępno — Rynek 12, telefon nr. 38.

Żądajcie pocztówką, nasz najnowszy cennik
wszelkiego rodzaju manufaktury, Ekspedycji
przesyłek pocztowych ,,Nadzieja“ w Łodzi ulica
Kilińskiego 40, N. P. L. K., który natychmiast
będzie wysłany zupełnie bezpłatnie i przyniesie
Sz. P. dużo korzyści.

•

I K. Gaertig i Sp.T.z.o.P.poz8%

I. klasy

Szplysy pod dachówkę

Do ćwiczeń przygrywać będą orkiestry kolejarzy z Ostrowa i Kępna.

,w lesie maj. Myjomice
dozwolone tylko za okazaniem kw itu,
które się w leśniczówce wydaje za opłatą
5000 mk.
,85
Zarząd Majętności.

Prima papa dachowa
C m f tłp 2 węgla
U iilU ię kamiennego
Lepik do papy
Karbolineum

j e dynamo-maszyn* 1

Kępno, ul. Poniatowskiego

Rano o godz. - C Pobudka i hejnał.
„
„ 530 Próby ćwiczeń wspólnych na boisku.
„
„ I046 Msza św. w kościele parafjalnym i poświęcenie sztandaru. Zbiórka delegacji
i towarzystw w Hotelu Centralnym o godz. 10, — wymarsz dc kościoła
o godz. 10.30. — Po nabożeństwie pochód przez miasto ulicami: Kościuszki
obok kośc ola, Wawrzyniaka. Sienkiewicza, przez Rynek. Warszawską, Ale
jami Marcinkowskiego na Rynek, gdzie będą przemówienia. Następnie pochód
do Hotelu Centralnego i rozwiązanie. Zbiórka do pochodu w ul. Kościuszki
przy Starostwie.
Po poI. o godz. 13 Powitanie sokolstwa i delegacji na sali ..Hotelu Centralnego4', poczem uroczyste
zebranie jubileuszowe i wbijanie gwoździ do sztandaru.
„
„ 16 Odprowadzenie sztandarów sokolich na bcisko przez oddział umundurowany.
„
„ 161/* Ćwiczenia publiczne na boisku.
;) n e tc ie na bo sko, zdanie raportu i defilada,
b) ćwiczenia wolne druhen,
oorazowe młodzieży męskiej,
c)
wolne druhów,
ó)
wstęgami druhen,
O
wżerowych zastępów na przyrządach,
D
lancami,
g)
kosami
h)
poszczególnych gniazd,
i)
wejście drużyn sokolich na boisko ze śpiewem „Bracia Sokoły
i)
rie dla nas marzenia*', — ogłoszenie zwycięzców i zamknięcie
zlotu z odśpiewaniem „R o ty .

Zbieranie jagód i grzybów

Cement portlandzki
W a tlT Ift w kawałkach
rf u j ł l i lł i nawozowe
Gips tynkowy i sztuka (orski. Gips alabastrowy

Trzcinę
sufitową
Płyty gipsowe

Miedziela, dnia 8 lipca 1923 r.

Wstęp na boisko:

i

N apraw y

Zgubiono

SwiadBCtW®

stanW

dnia 2 lipca w Kępnie
rejestr pomiarowy grun
tów wsi Okolew. Znalazcę
uprasza się o łaskawe zło
żenie takowego w ekspe
dycji Ń. P. L. pod nr. 676.

po!ecaj

Używane, lecz dobrze utrzy^3

meble

1 bufet orz*
liłstfl
>ł 1 szafa,
korzf.yciaz szafką i t. d. do naw
.,

Leśniczów ka Dobrygosc

p o ^y P

Młyna*'
pposzukuje
u a t-u n u jw

posadę w
młynie .
A #'
■•■V"*I, a M'- g|
dzierżawę mniejszego młyna, wiau“
d°
Piśmienne zgłoszenia uprasza - *
P. L. pod nr. 684.

_
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POKOJ
Ja n Kowalczyk, Kępno Ryne

j

