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Bank em isyjny.
Rdnym z poprzednich 'artykułów pisaliśmy, że
etapem naprawy naszej waluty będzie wpro16 złotego polskiego, gwarantowanego na wagę
p Zadanie to ma wy konać bank emisyjny.
' Oznacza wypuszczanie w obieg, więc bank emii Wzie :o instytucja finansowa, zajmująca się wyw obieg pieniędzy. Dlaczego marka polwamią złą i irzeba ją zmienić na inną dobrą?
°lska nie posiada ekonomicznie cech obiego^ptądze, ponieważ nie jest gwarantowana ani
Pastwo, ani przez rząd, ani przez kruszec. Jest
Pięrem umownym, którego cena zależna jest
Jjtoścj jaką jej danego dnia względnie nawet
Ładziny przypisuje producent i konsument. Dla^Jaśnie ceny towarów w jednym dniu ulegają
k*
zmianom. Wada ta mści się na naszych
gospodarczych w fatalny sposób. Już
r°ku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę
^Polskim równym wartości złota, zawartego
P franku, tak zwanej jednostce łacińskiej unji
PiRząd Paderewskiego zamówił nawet
Nzi} cio Polski z Paryża w pakach w MinisterRu dotychczas leżące złote papierowe. NieRjny prowadzone przez b. naczelnego wodza,
* rządowe i gospodarcze przez tęgiP iłsucij^dow ant, odwlekły ao dziś oma sprawę
wej waluty. W 1919 r. państwo polskie
jeszcze mogło wycofać markę polską z obiegu
c nową walutę, gwarantowaną przez państwo,
p. fa rk a ta ulegała wtedy stosu; kowo niewiel
Y ^ko wi, mało jej było w obiegu i stosunki
wewnątrz nie były wtedy tak bardzo zaa , l°k obecnie. Wtedy jeszcze można było zaemisyjny przy pomocy zasobów tylko pańit,"' Dziś jednak skarb naszego państwa jest
aby mógł dostarczyć odpowiednią ilość
<01 podstawę gwarancyjną złotego pieniądza,
'ż j!, zaspokojenia swych potrzeb musi posjadać
I ? 1jarców zlciych polskich w obiegu. Tyroj
farbie naszym posiadamy złoita zaledwie
‘ iy| '■ać'łlBc>Lćw złotych polskich, Państwo tedy musi
na“ cele
et
ufundowania banku omisyjnego ka':Ó
Analne
koktóreby
złożyły na cdpowiedr
R0f. ^ 1, .nich procent, dobra
ekonomiczne w formie
fOil liii
silnych przedsiębiorstw, papierów bypcgfO15 L ”' Zawartości złożone do banku emisyjnego
prywatne oraz za złoto i udział włożony
polskie, bank emisyjny będ2ie mógł
( J^życzkę zagraniczną w złocie, lub poprostu
W t0 ^ póńsiwie, którego posiada nadmiar.
Iką/^zki jest jednak korzysiniejsza, gdyż w diu,l(b)i ku złożone akcje, papiery hypoteczne
Wj (pcje wartościowe przeszłyby w obce ręce.
nie wymaga. Kapitały i 2asoby banku
ffttij.. ^zostałyby w kraju, jako gwarancja na
i pbk ki» Która by wobec zamoincści naszego
P 8?ip n,cgl2 być spłacona. Z czasem, jakby
t(.s° Pt ńslwa wzbogacił się nitco, rząd mógłby
DtzJ.^y prywatnych właścicieli banku emisyj* t ^ c instytucję-tę na własność państwa. Pi! C * Ż o jem, że równowagę gospodarczą
!« t b‘^ w wysokim stopniu tylko posiadanie
\ „,°:tgowego w kruszcu. Niestety bark emi[fjjjj |tSui ^ y wypuścić złotych polskich w metalu
^ i^łkh P^Hteważ w pierwszych już dniach moik
wionę przez kapitały żydowskie,
^lę.kzew iokie, a my byśmy nowego pie. W'idzieli. Wszystkie państwa eurotakiej ucieczki szlachetnego kruszcu
^ do bieszeni cudzej, zaprowadziły po
kio 1 "Jucznie papierowy. Przed wojną
L" Pa
bart. n;ożna było każdego dnia wymienić
j..
na odpowiednią ilość złota. Nikt
Psfj'fc C2ynił, ponieważ wygodniej było nosić
V,V. -r! w-v w portfelu, niż złoto w werku.
* WF ^tjPapL^dy.
jak ludzie oswoją się z złotym
2! ^ / j .'ke, r°wyrr, stwierdzą iż nie ulega on skore giełdzie, że dziś, jutro i pojutrze
złotego dostać taką samą ilość chleba,

&
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cukiu, węgla, mięsa itd., bar.k emisyjny ogłosi, iż kto
będzie chciał, może sobie zioty papierowy wymienić
na kiuszec. Granice państwa jednak będą musiały być
barozo pilnie snzeżone, ażeby ani jeden krążek złoty
nie przedostał się co naszych sympatycznych sąsiadów.
Utworzenie banku emisyjnego określi osobna
ustawa uchwalona przez Sejm. Kiedy to jednak na
stąpi? Nie prędzej, aż ustabilizujemy czyń ustalimy
cenę umowną marki polskiej na giełdach, jest to ko
nieczne, ponieważ podczas zmieniania waluty konieczne
jest ustanowienie relacji złotego polskiego do marki
polskiej, inaczej ustalenie ceny jednego złotego
w maikach.
jeśli zapłacimy podźtki, zrównoważymy budżet —
ustabilizujemy maikę, a wtedy niedługi już czas będzie
nas dzielić od tego mementu, kiedy powstanie oj* tak
dawna oczekiwany bank emisyjny.

Z G dańska.
—- W cstairich dniach zaznacza się zanik ruchu
budowlanego w Gdrrisku, gdyż przedsiębiorcy, nie
uzrrając regulacji piać robotniczych, opartych na mier
niku złotym, odprawili robotników i przerwali roboty.
— W sprawie tej delegacja robotników budowlanych
udała się do Senatu, przedstawiając, że ilość brakują
cych tnieszj;rń w mieście w-t rosi 7600, a • ljcsć osób
potrzebujących' mieszkań 30COO, że przeto Senat winien
czyn ć wszystko, aby ruch budowlany nie zamierał.
— Niemiecka prasa gdańska rozpoczęła oznaczanie
prenumeraty na podstawie złotej. Ceny regulowane
będą co tydzuń. Na obecny tydzień prenumerata wy
nosi, 300 OGO marek niemieckich.
— W części powiatów gdańskich strajk rolny
zestal zlikwidowany.
— W czwartek i piątek z powodu braku pieniędzy
w kasie miejskiej wybuchło niezadowolenie wśród
urzędników i nauczycitli, którzy nie mogli odebrać
pizypadających im poborów. Ponieważ niezadowole
nie przybierać poczynało -.harakter niepc kojący, wezwano
policję bezpieczeństwa, która usunęła urzędników
z gmachu kasy miejskiej.
— Dyrekcja tramwajów miejskich podniosła cenę
biletów jazdy, które ootąd kosztować będą I00do300
tysięcy marek, zależnie od odległości.

Program w yborczy Polaków.
Polski centralny komitet wyborczy w wolnem
mieście Gdańsku ogłasza swój program, który zawiera
następujące postulaty: 1. obrona interesów gospodar
czych obywateli gdańskich narodowości polskiej, iden
tyczna z obroną inteiesćw całej ludności Gdańska,
którą dla osiągnięcia celów polityki nacjonalistycznej
senat gdzriski doprowadził do ruiny gospodarczej.
2. Najostrzejsza opozycja przeciwko dzisiejszemu se
natowi gdańskiemu i dążenie do utworzenia senaiu,
którego działalność byłaby w pierwszym rzędzie dzia
łalnością gospodarczą, wolną od politycznych i nacjo
nalistycznych celów, a opartą na zrozumieniu korzyści,
płynących dla Gdańska ze związku gospodarczego
z Polską. 3. Obrona Kościoła katolickiego w Gdańsku,
która zaprzepaszczona została ze względów politycznych
i nacjonalistycznych przez centrum i księży niemieckich.

_

Znak czasu.

Nie cd wczoraj już publicyści wszystkich krajów
cy wilzowarych zwracają uwagę ogółu na coraz po
ważniejszy objaw bagatelizowania życia. Drze się dziś
na strzępy — mówią ram — dawna powaga życia
!ud2kitgc; w łaclmany zamienia się wobec pesymizmu
cgólnego sam majestat śmierci. Ludzie współcześni
żyją cla b);hcstek i i miotają dla błahostek, dia któ
rych ergi nie edważereby się ani żyć ani umieiać.
Tak zwana „ptdła egzystencja'4 i tak zwana „sza
lenie głupia śmierć" splątały się dziś w jakiś okropny
kłąb, który z każcyrc rekiem staje się coraz bardziej
strasznym, z)ov.ies2C2j m. Codzienna kronika wypad
ków samobójczych, procesy skandaliczne z morder
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Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent drozsze.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.
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stwami i zamachami na życie własne, tak jaskrawo
malują nam tę „podłą egzystencję." Trują się w na
szych czasach, wieszają, strzelają do siebie starzy
i młodzi, bogaci i nędzarze, uczeni i analfabeci.
Statystyka. samobójstw rozciąga nieustannie swe
kolumny nie tylko w życiu zachodu z materjalizowanego,
lecz i tu, u nas, w Słowieńszczyźpie chrześcijańskiej,
Flaga ta nawiedza przedewszystkiem wielkie miasta,
jak zresztą każda plaga społeczna. Wszelki bowiem
mikrob wymaga do swego rozwoju środowiska odpo
wiedniego, a wielkie miasta współczesne przedstawiają
najodpowiedniejsze milieu dla rozwoju społecznych
zarazków chorobotwórczych. Stąd zaraza rozszerza się
na kraj cały. W Europie Zachodniej, w Polsce,
w Rosji, ośrodkami tej zarazy są przedewszystkiem
wielkie miasta, czyli miasta o ludności przeszło lub
prawie miljcnowej, gdzie oddawna gnieździ się nie
słychana w swych rozmiarach nędza materjalna, umy
słowa i moralna. Mówią nam o tern przedwojenne
i powojenne dane statystyczne. Tak w Petersburgu
naliczffto samobójstw: w 1906 roku — 612 mężczyzn
i 219 kobiet, w 1907 — 912 mężczyzn i 465 kobiet,
w 1909 — 3519 mężczyzn i 861 kobiet, w 1910 —
2071 mężczyzn i 1125 kobiet. Razem w ciągu pięciu
lat wypadło samobójstw: 6562 mężczyzn i 3562 kobiet,
czyli 10124 osób odebrało sobie życie. W dobie
obecnej liczba ta wzrosła.
Cyfry powyższe wykazują zatrważający postęp,
rosną one w tempie szybszem, niż zwykły przyrost
| ludne ści. Gdy w roku 1906 wypadło 827 tych kataI strof, to w cztery lata potem cyfra ta fatalna podskoj czyła do 3196 czyli wzrosła prawie czterokrotnie, by
j po wojnie podnieść się 10 krotnie. Dodać musimy,
że dane powyższe nie są ścisłe, według wiadomości
bowiem dziennikarskich należałoby podnieść je o 30
do 40 proc. Sprawozdania w tym względzie wykazują,
że ulubionym środkiem pozbawienia się życia jest
w Petersburgu esencja octowa, której najchętniej uży
wają w tym celu kobiety (70—72 proc. wszystkich
wypadków.) Przed 30 laty tę samą rolę grały zapałki
siarczane, potem spirytus denaturowany; obecnie przy
szła moda na esencję octową. Największa liczba sa
mobójstw przypada na miesiące wiosenne, przeważa
ona również wśród panien i kawalerów, gdyż żonaci
i zamężne kobiety stanówią odsetkę znacznie mniejszą*
Publicyści rosyjscy, omawiając tę plagę społeczną,
mocno podkreślają tu wpływ literatury. Utwory takich
pisarzy, jak np. Ąrcybaszewa, który usprawiedliwia
i zachwala ten sposób zerwania z „podłym" światem,
urabiają odpowiednio pogląd zarówno ludzi dojizalych
jak i młodzieży na życie i śmierć człowieka. W na
stępstwie tedy literatura podobna przyczynia się
ogromnie do ciągle wzrastającej liczby tych katastrof.
Nie lepiej też dzieje się j w Warszawie. Jeszcze
w roku 1898 miała ona samobójców nie całą setkę,
a już w roku 1909 liczba ta podniosła się do 421
czyli w ciągu iat jedenastu wzrosła w czwórnasób
przeszło. Obecnie roczna ta liczba samobójstw wypada
co miesiąc. Różnicy takiej niema bynajmniej w zwy
kłym przyroście mieszkańoów za okres rzeczony. Nie
mamy tedy do czynienia z rodzajem wydarzeń, idących
ręka w rękę ze zwykłą koleją rzeczy, jak coraz częstsze
•wypadki okaleczeń i ran zależnie od namnożenia liczby
fabtyk i maszyn, jak znaczniejsza ilość przejechań po
puszczeniu w tuch tramwajów elektrycznych i samo
chodów, wśród żebraniny ulicznej i nędzy powojennej.
Wypadki te stały się dziś klęską stolicy w szerszym
daleko zakresie, niż nożownictwo i bandytyzm. Środ
kiem najczęściej stosowanym w Warszawie w celu
pozbawienia się życia, jest trucizna. Z ogólnej liczby
421 wypadków, zanotowanych w roku 1909, zażycie
trucizny stwierdzono w 350 wypadkach, inne sposoby
statystyka notuje znacznie rzadziej. Na pierwszem
miejscu postawić tu wypadnie postrzały. Ten rodzaj
samobójstwa do niedawna objawiał się wśród męż
czyzn wyłącznie; w ostatnich jednak latach za rewolwer
chwytają także i kobiety. Częściej jednak od mężczyzn
kończą kobiety swe rachunki z życiem za pomocą rzu
cania się z wysokości, t. j. wyskakują oknami na bruk
uliczny 1 utopienie się było dawniej ulubionym spo
sobem samobójczyń; obecnie wychodzi ono już z mody.

[ :Co do płci. Warszawa jest jedynem bod3i miastem
wśród wielkich miast europejskich, w którem samo! bóiczynie górują iiczbą ponad samobójcami. W roku
1904 targnęło się na życie własne 120 mężczyzn i 139
kobiet; w 1905 — 127 m, i 150 k., w 1905 — 118m.
j. i 181 k, w 1907 — 132 m. i 193 k., w 1908 — 143 m.
, i 183 k., w 1909 — 199 m. i 222 kobiet. Stosunek
’ l ten utrzymaj się dotychczas. Zatem stolica nasza, stale
i podnosząc swą liczbę samobójstw, wyróżnia się nie| zwykłą, jak na stosunki ogólne, odsetką samobójstw
;.|j wśród płci pięknej. Na całym świacie odsetka ta jest
|j o wiele niższą od odsetki męskiej.
Za powód katastrofy podano: bankructwo finansowę, hazard, sprzeniewierzenia, nędzę, troskę o byt,
o jutro niepewne, nieuleczalne cierpienia fizyczne, me/ iancholję, zajścia przykre w rodzinie, stratę ukochanej
U;>' osoby, zawód miłosny, zniesławienie, prostytucję, strach
i . przed karą, obrażoną ambicję, itp. Najsmutniejszym
j jednak i najbardziej niepokojącym objawem ostatniej
i, i doby są coraz liczniejsze samobójstwa dzieci szkolnych.
Liczba tych okropnych wypadków, jakie zdarzyły się
im i w zakładach naukowych wyraziła się w cyfrach nastęfij1 pujących: w roku 1908 samobójstw szkolnych wy1;i padło 312, w roku 1909 — 449, czyli razem 761 sa• mobójstw za dwa tylko lata. Obecnie liczba ta się
: podwoiła. Gdy porównamy liczby te z danemi lat
j dawniejszych, to przekonamy się, jak szybki postęp
i znaczy to straszne zło społeczne. 1 tak w roku 1904
samobójstw szkolnych było 20, w 1905 — 47, w 1906
i, — 71, w 1907 — 112. Co za przerażający wzrost
złego: w ciągu sześciu lat fatalna liczba 20 podniosła
i .. się aż ćo 449 czyli wzrosła 22 razy. Jeżeli procentowo
: . weźmiemy liczbę tych smutnych wypadków, to na
Rr; każde 100 000 uczrji wyoadnie somobójstw w roku
1904 — 6.2 proc., w 1905 — 13.4 proc., w 1906 —
!;i! 19,7 proc, w .1907 — 29,4 proc., w 1908 — 290 proc.,
i ! w 1909 — 35 0 proc Dia ostatnich lat brak nam
|i i danych. Widzimy tedy przerażający wzrost średnicy
rocznej, sięgającej przeszło 22. Tymczasem w Niemczech
j
według statystyki Gerhardta średnica roczna samobójstw
/ dzieci szkolnych wyrażała się w cyfrze 8 3 tj. prawie
trzykrotnie mniej niż w Rosji. Dzieląc liczby te według zakładów naukowych, otrzymamy daue następu
jące:
Wypadło samobójstw w 1908 r. w 1909 i
157
w wyższych zakładach naukowych
129
132
230
w średnich
„
„
30
30
w specjalnych „
„
w niższych
„
„
20
* 17
w niewiadomych „
„
1
9
Razem
312
449
Gdy zestawimy dane powyższe co do różnych ro*
dzai zakładów naukowych, to przekonamy się, że w roku
1909 zdwoiły się niemal samobójstwa w szkołach
średnich, w wyższych zaś i niższych zakładach przy
rost ich przedstawiał się wzgiędnie dość nieznacznie.
Objaw ten zgoła nowy, niepojęty i niezmiernie bolesny,
odtąd stale się rozszerza we wszystkich niemal kra
jach europejskich. Młodzież szkolna w kwiecie wieku
pędzi na oślep ku otchłani śmierci, nie zdążywszy
jeszcze poznać ani rozkoszy ani trudów życia Gdzie
tu szukać źródła złego? Co stanowi główną przyczynę
.5. I. Kraszewski.
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)

Platenberg wietrzył już upadek faworyty. Jednakże
I król, który scen nie lubiał i unikał, kazał się nosić do
Amandy, chodził do niej gdy mógł, siadywał, o sta
roście zdawał się nie wiedzieć, a chwilami okazywał
nawet jej czułość.
j*j5 Bietka zapewniała królowę, że wkrótce się pewnie
Amandy pozbędzie, i zgadła. Niemka sama przyspie
szyła rozwiązanie. Jednego wieczora, gdy się jej zda
wało, że króli był nadzwyczaj serdecznie usposobiony
i obejść się bez niej w żaden sposób nie potrafi, po
stawiła ultimatum.
& Oświadczyła pokornie N. Panu, iż starosta krze
mieniecki chciał s ę z nią żenić, że ona musiała my
śleć o swym przyszłym losie. Wprawdzie, gdyby go
miała zapewnionym tak jak Urszulą Mcyerin, gdyby
jej stanowisko obok królowej było oznaczone i t. d.
gotowa się była poświęcić; lecz gdy król się z tern
ociągał, ona zobowiązaną była ratować swą stawę, za
pewnić spokój i t j*
Król słuchał bardzo spokojnie.
§& Wspomnienie Urszuli Meyerin, którą kochał jak
matkę, naprzód chmurą mu oblokło czoło; spojrzał na
wyróżowaną i wykrygowaną swą przyjaciółkę, przy
pomniał co syn trzymał o niej, wcale się nie przywią
zawszy do opiekunki, kłopoty w jakie go fałszywe po
łożeni- panny Ekerberg wprawiało i zamruczał.
— Alt ja nie chcę wiązać panny A Trandy,., proszę
iozważyć, namyśleć się, jam gotów...
Niemka spazmatycznie się rozpłakała, a król wy
szedł.
HI.
Nie ulegało już potem wątpliwości dla tak prze*
nikającycii jak Pac i Platenberg myśli króla i jego
uczucia, że panowanie Amandy się skończyło.
Z pewnych względów dla Paca mogło to być korzystntin, bo król bez jakichś miłostek obejść się nie
mógł nigdy, i trwały te fantazye do kdńca jego życia,
a młody dworzanin służył za pt średnika i poszukiwacza
atwych piękności, Z wyjściem za X panny Amandy,
■

tej plagi okropnej? Niepodobne wyprowadzać klęski
tej z nędzy materialnej przeważnie, gdyż znaczni część
samobójców podaje przyczyny mie, niż trudne poło
żenie materjalne. Niektórzy pisarze dzisiejsi starają się
pod tym względem ustalić związek nrędzy samobój
stwami. a zjawiskami kosmicznemi, biolo gicznemi, eko
nomicznemu itd. Wszakże oni sami po dłuższem ba
daniu przychodzą do wniosku, że tą drogą nie da się
wyświetlić głównej przyczyny złego ani wynaleźć spo
sobu walki z nietn. Na mocy spostrzeżeń, poczynio
nych przez kompetentnych uczonych to jedynie da się
powiedzieć, że samobójstwo iest zjawisidem charakteru
raczej indywidualnego. Zitem by wyjaśnić jego istotę,
należy badać jednostkę przedewszysfkiem. Badanie to
doprowadza psychiatrów do przekonana, że główną
przyczyną samobójstwa jest fałszywy poglłd na życie
oraz brak siły morainej do pokonania trudności ży
ciowych. Gdybyśmy przyjęli za słuszny do samabóistwa powód każdą większą trudność ż/ciową. to zie
mia nasza wyludniłaby się była już od wieków.
Wszyscy bowiem ludzie mieliby aż nadto powodów
do zerwania z , podłą egzystencją." Inną tedy musi
być główna przyczyna złego. Przeszacowanie życia
i śmierci, raczej lekceważenie celu życia i bagatelizo
wanie chwili śmierci, inaczej mówiąc zanik w duszy
ideału Chrystusowego — oto gtówna przyczyna cho
roby, któn stanowi istotne signum temporis doby
obecnej. By ^walczać tedy szerzącą się plagę samo
bójstw, nie dosyć jest tępić nędzę materjalną, lecz
i niszczyć nadmierny tnaterjalizm. szerząc i utrwalając
światopogląd chrześcijański, w Chrystusie wskazując
znękanej ludzkości źródło mocy na trudy życiowe.
Wierzący, uświadomiony chrześcijanin umie ocenić ży
cie i czcić majestat śmierci tak, iż życie i śmierć po
leca Temu, który sam jest jego ostatnim celem
Dr. Al. Wóycicki,

Czy Niemcy mogą płacić?
Krwawe rozruchy w większych miastach Niemiec,
znamienna co do treści nota angielska oraz odpo wiedź
premiera Poincarego zwróciły ponownie uwagę Europy
na sytuację gospodarczo finansową Niemiec. Nie p.o
raz pierwszy zresztą uderza się w płaczliwą nutę ruiny
państwowej, aby .tylko wymóc korzystną zmianę w
sprawie odszkodowań. Trzeba rzeczywiście przyznać,
że Niemcy celują w komedji szczerości tej no: m ej
niewypłacalności rat odszkodowawczych. Ws:ystko
robi się tam na rozkaz: przesilenie gospodarcze, spadek
marki, ,.żywiołowy'- opór, rozruchy komunistyczne aż
do prawdziwej rewolucji niemal.
W ostatniej nocie angielskiej poruszono sprawę
obniżenia sumy odszkodowań ze względu na rzekomą
ruinę ekonomiczną Niemiec, spotęgowaną jeszcze dzięki
okupacji okręgu Rulir. Na tej cpinji właśnie Niemcy
spekulują, twierdząc ciągle, że zajęcie obszarów .nadreńskich uniemożliwia im wykonanie zobowiązań.
Tak jednak bynajmniej nie jest. Pramjer Poincare
stwierdził w nocie ostatniej, że olbrzymie sumy, jakie
Niemcy wydają na utrzymanie biernego oporu dorównybyło przewidzieć, czy królowa, która powoli zyskiwała
wpływ u ludzi, jednała sobie, nie potrafi przez nich
w końcu królem zawładnąć.
Pannie Amandzie zdawało się. że nazajutrz król
stęskniony przyjdzie ją przeprosić i żądać, aby ze sta
rostą zerwała.
Stało się tymczasem przeciwnie: król zrana wysłał
Paca, poleciwszy mu oświadczyć, że na siebie bierze
wyposażenie Amandy.
— Zygmunta potrzeba oddać w ręce męzkie —
rzekł — Amanda nie umiała się zalecić królowej,
wszyscy ją uważają tu za moją faworytę; ja maiji z tego
powodu nieprzyjemności. Niech idzie zamąż.
Miłość własna nie pozwoliła już się cofać obra
żonej, starosta został przyjęty, ale' Ekerberg zachoro
wała z gniewu. Król tak obojętnie wszystko to przyj
mował, jakby w całym tym stosunku jego, serce naj
mniejszego udziału n e miało. Jakby dla upokorzenia
panny Amandy, która siebie i swe stanowisko miała
za wyjątkowe i spodziewała się godów weselnych
wspaniałych, sam król zadysponował, aby dworzapin
jego Noskowski, który się miał żenić z panną Opacką
z fraucymeru królowej, tegoż dnia i razem ślub brał
a dla obojga par jedno służyć miało wesele. Wszyst
kie te drobnostki zabawiały dwór, służyły za pokarm
głodnym plotek.
Zabawiano tem, a raczej zmęczono królowę, która
opuszczona, znużona szukała dla siebie rozrywki od
wiedzając kościoły i klasztory, godziny długie spęd®jąc na nabożeństwach.
1
Bietka ciągle przy niej i na zawołanie być mu
siała. Sarkali na to francuzi, zazdroszcząc jej a Marya
Ludwika tłumaczyła się litością swą nad sierotą,
a wreszcie i tem, że dziewczę jej było niezbędnie potrzebnem, Bo lepiej niż ktokolwiek znało kraj i ludzi,
a teraz właśnie przy zbliżającej się koronacyi obejść
się bez niej nie mogła.
Dziewczę służyło gorliwie, roztropnie, czasem ze
zdumiewającą śmiałością i znajomością ludzi, ale dawna
trzpiutowatość i wesołość całkiem je opuściła.
Przyczyną tego było, o czcm wiedzieli wszyscy,
iż przez usłużnych przyjaciół dowiedziała słę o przy
byciu starej Nietykśzynej, i o tem jak ona syna po
witała..
— Dobrze ci tak — mówiła — jakeś sobie posłał
tak leżysz teraz. Wiem że ci głowę jakaś dwórka za
wróciła. Ale a:o ty mi się waż myśleć, że ja ci się
żenić jc^węię, o czec^ty. słyszę roisz? Ąle!

wują nieomal w wysokości żądanej sumie odszkodo»|
Prócz tego zaś długotrwały strajk na tamtejszych JM*
poważnie obniża produkcję niemiecką. I n,a‘°n*„
Rząd m? pieniądze na to, aby opłacać k i l k a s e t i
górników, hutników, kolejarzy i urzędników, ktMWnmać
pół roku przeszło strajkują, może wszystkim
w
słowcom w zagłębiu Ruhry dawać odszkodować 1
hojne, że nie tylko nie tracą na bezczynności icnWde je
siębiorstw, ale mogą sobie jeszcze pozwalać na ołcnwi
mie inwestycje.
»® Ti
W tych warunkach chyba trudno mówić o
pieniędzy.
<
Okupacja zagłębia Ruhry dała Francji
stwierdzenia istotnego stanu rzeczy,
francuska jest tak nieugięta i jednolita .
.^
nale wiedzą, że Niemcy płacić mogą, a s3o j a* tov/
,i(
odszkodowanie bezwzględnie się należy. Z w * to\v
M ia i
Francja znajduje się w tym względzie w. trU; n^|!v;
łożeniu, nie trzeba bowiem zapominać, że
wojny wyszła prócz strat w ludziach osłabiona
nient najbogatszych i najbardziej uprzeir.ystoj^Jl ^
okręgów. Djwódcy wielkich arrnji niemiecki*nie celowo niszczyli wielkie obszary przem ystowC)
doskonale, że odbudowa tych terenów będzie
trwała i kosztowna.
Pozatem zaś Francja znajduje się obecru^".fij
wątpliwie ciężkiem położeniu finansowem. m i
ciążyła ją olbrzymieini długami w walucie . 1
i szterlingowej, ponieważ zaś kurs franka
znacznie, ciężary wzrosty w ciągu kilku lat rzemj
Nic dziwnego, przet), że Francja »
na spłacenie długów międzysojuszniczych “W
chwilą otrzymania rat odszkodowawczym
S
Prócz zrozumiałej i logicznej sprawiedliwości RB
rolę gra wzgląd na wysokość długów fraaCttSM
Dług wojenny Niemiec wynosił około 40 in II.
przytem nie w waldcie obcej, lecz w mi arkach’
ckich i pożyczkach wewnętrznych. Dziś ' ę(llfova
ogromnego spadku marki— dług ten jestwpr J |p 0 ‘
malny. Wypuszczając obecnie miljardy J}3,r*N ® J'
obniżając w ten sposób kurs do poziomu
:--------- 1------ ki
:------- -------»_?.
* »---'Ł. L
wiarogodnego,
Niemcy
zasilają •jednak
przeor
IN i
nie przemysł, odbudowują flotę, budują kol# J y
Za bezwartościową markę udało się
kupić olbrzymie ilości walut pełnowartościo^|^#-lo
mi zasilano przemysł i handel. Jeżeli si<‘,0,li,pł|tó
uwzględni,że przemysł niemiecki został n ien a ru s‘ jslfffcr,
czas wojny, sprawa sytuacji gospodarczej tem Hgog(
znajdzie właściwe oświetlenie.
Na aktualne więc zawsze pytanie:
inogą płacić? — obecnie również odpowie^ 1
twierdząco.
N:e ulega zresztą wątpliwości, że
rzeczy ukrywa j i ę pod wsrelkiemi p o z o ra m i
o.
dostępnymi. Tem nie mniej jednak F/an#.
skonale, co Niemcy posiadają, dlatego też j
Cy
komedje „Beznadziejnej sytuacji11 nie zdołał**'
wprowadzić.
r- Jcjm
Toteż opinja francuska popiera p o lit/^ ^ a ^ fj,'|; P
go, tworząc jednolity front bezwględnego i 01 ‘ . |K
nego postanowienia.
,J ™ ? '

ale! nigdy na to nie będzie zgody! Nie
sławieństwa! przeklnę! wydziedziczę. /-a’
o
zechcę.. Pamiętaj żem ja GedyminóWtf3 -n j| |
nie wiem czy nawet szlachcianka, a wych° p!
i walało przy dworze T r. mi piękna
tyksza, mój syn, miałby ją brać za żonę 1 111
dzieci! Pókim żywa nie pozwolę.
.A
Syn starał się ją ułagodzić, przeb‘ 6
prozno.
1
— Wolę cię widzieć na marach, niz 17.
biercu — wołała stara. — Powinieneś tflnl
nr r1 y
ja nie ustąpię.
Wiele osób starało się poświadczyć, ,7' ^
u 0r
Bietce nic nie było do zarzucenia, że króloV*’ i i %ZŚ
bardzo, a ludzie szanowali.
— Niechże ją sobie biorą ci, coj4 sZ
j]
mój syn, nie! — powtarzała lit winka.
. poA *
Zgryzł się tem Nietyksza istan jego
u1^ s
2le matka, troskliwa o zdrowie, zmiękczy0
— Co ja go mam okłamywać i
mówiła tym, co ją starali się skłonić do «3»
postępowania. — N.ech wie, że ja na t0
-i
a darmo 3ię nie durzy.. Kocham
,|3Ć
jedyne, ale właśnie dla tego mu się
f11
puszczę. Jam nie z tych matek, co dzieci0111
dać gotowe, aby na ich łzy nie patrzeć. . jegjF
ri/ln -Ź M itłirj

niodln t

r\

rvo Kni & Ifi.

. /flJ" ..il

Pan Bóg matką uczynił, abym ratowała, '
j , s?t(
Nietyksza, znając swą rodzicielkę? S 1 r
v
wydała, nawet już nie wznawiał 0 ie ’ 0j(l pia
milczał,
.
pi0Że,ji |^i f
Milczeniem tem uparłem więcej \ \ ^ a
koił, niż gdyby się był starał przekon3
^jlj
miał vv sobie coś charakteru matki
W kh I
■y ,
idy rany cokolwiek sic podgowy*
* dBfl^ł/ł'll
[Jm. 1
Gd*,
nowa chciała go włożyć na wóz, a
do domu nieść
v.,v. dając za wygranę
ale syn z rówmą, ,jak ona stanowczo
w,es - ^ fłf^tii
matce, iż pozostanie na miejscu i na
utc j Aw0
- Ja w Borbiszkach nie mam coJ J ;
sucho. — Pani matka gospodarzyć °
potrzebuję świat i ludzi poznać. K,Soją,' A k A K l
skiw, nie porzucę go. Rany 8ię
jalJj
do Krakowa na. koronacyę, niech jat® .
i
i drudzy. Za piecem siedzieć nic
Jejmość potrząsnęła głową, ho
ślata, co syna za dworem ciągnv 0'
rzekła.

ioj

Jednym z wydalonych jest, jak donosi „Deutsche
J się obozem i zorzystym płomieniem buchnęły ogniska
obozowe. Przy blasku ognia jeden z powstańców od- Rundschau in Połen'1 Dr. P. Biedermann z Bydgoszczy,
zytał rozkaz do powstańców, w których Główny Za któremu jako ostateczny termm opuszczenia granic
te ,‘mPonui4c4 i wspaniałą manifestacją naro- rząd Związku Powstańców napomina towarzyszów broni, Rzeczypospolitej oznaczono 1 września. Dr, B, był
fI' f»ać można uroczystość poświęcenia sztandaru aby, wierni przysiędze, tutaj na zagrożonych rubieżach swego czasu bibijotekarzem w Bydgoskiej bibljotece
w P w Trębaczowie, odbytą w niedzielę 26 sier- zachodnich Rzeczypospolitej, wierni pozostali ideałom miejskiej.
powstańczym i walczyli w domu i poza domem w oKrólewiec ośrodkiem szp iegostw a
N leszcze, i słabo rozwijające się gniazdo brcnie Ojczyzny; żeby nie zapominali także doli setek
na Polskę.
° W * objęcia przed paru miesiącami dzierżawy tysięcy współbraci-Polaków, jęczących dotąd pod krwa| « Trębaczów przez or. Białeckiego z Pozna- wem berłem pruskiem.
Agenci szpiegowscy niemiecko-bolszewiccy, nie
)'l
żywszego impulsu. Zacny obywatel, znany
Ognie bengalskie — często i j beczki rozpalonej znajdując wobec czujności naszych władz — trwałego
1 ffwi kołach Poznania, w zrozumieniu, iż dla smoły w miejscowościach okolicznych, nawet aż pod i pewnego gruntu w Polsce — przenieśli swoje war
^ e.n|a ducha narodowego wśród młodzieży, ulega sam Racibórz w tym uroczystym akcie przysięgi po« sztaty do Królewca,
li'
_jeszcze wpływom niemieckim, najlepTu znalazł gościnne przyjęcie b. oficer rosyjski
wstańczej w Katowicach przyświecały migocącym, choć
ido “kieni jest łączenie i zachęcanie jej do jednoczę- tak ponurym blaskiem. Wszędzie, jak Śląsk polski Dołgopołow, stojący na czele wielce rozgałęzionej bol
sf 2*°V(3r2ystwa, nie szczędził kosztów i trudów by długi i szeroki, duszą słyszano uroczyste i pełne na szewickiej sieci szpiegowskiej, tu też mieści się bratnia
h ‘owarzystwo „Sokół" jak najwydatniej po* maszczenia słowa przysięgi: „Nie damy ziemi!1...
instytucja „niemieckiego przeciwpolskiego biura szpie
1815 g arował tez towarzystwu sztandar, bardzo
Tak! — Bo ciężkie walki nas jeszcze czekają, gowskiego" prowadzonego przez b. dyrektora niemiec
'f! m“Onan/, bogato złotem i srebrem haftowany, walki, które w pierwszym rzędzie spadają na naszych kiej policji w Grudziądzu mjr. Vogla.
-njs PQiświęcenie odbyło się w niedzielę.
Prawą ręką Vog!a jest osławiony renegat Dykta
wiarusów-powstańców, bez których, mówiąc szczerze,
Ą Pel uroczystości przygotowywała się wieś od Śląsk Górny dzisiaj jeszcze jęczałby w niewoli pruskiej. znany dobrze szerokim kołom obywatelstwa wielko
ii
drodze wzniesiono cały szereg bram
Na polskim Śląsku mamy jeszcze dziesiątki tysięcy polskiego i pomorskiego z czasów przed objęciem
i l F 3 ' łuków, przyozdobionych zielenią i od- Niemców, którzy, chociaż żyjąc pod skrzydłami opie- tych uzielmc przez władze polskie. Ujęty przez te
1
napisami, od domu do domu pozawie- kuńczemi Orła Białego i tucząc się potem i krwią ostatnie i skazany za cały szereg zbrodni na śnierć.
j fT^y, tak iż całośc wprost czarująco się przed- polskiego robotnika i Polski samej, dyszą w znany — Dykta doczekał się ocalenia drogą wymiany go za
sposób teuttmski zapamiętałą nienawiścią do wszystkiego uwięzionego przez Niemców Polaka.
K
dzień przyczynił się również do co polskie. Niemców nikt i nic poprawić nie zdoła.
Nadmienić jeszcze wypada, że przeciwpolskie biuro
°Ji P z d u drużyn pozamiejscowych i od samego Nie poprawiła ich Drzegrana wojna — owszem! — szpiegowskie w Królewcu jest jednocześnie organizacją
1 fe| ?*" Poczęli goście. Wysłane do Kępna bożyszczów swoich Hindenburga, Ludendorffa i innych, terrorystyczną, ferującą i wykonywującą wyroki na gór
H BWjiaste pomieścić mogły zaledwie połowę dotąd uważają za „dzielnych Zygfrydów1’, mimo, że nośląskich naszych działaczy.
dli Iw-już o godz. 6 rano zgromadzili się w Kępnie. rozsądniejsi, ale nieliczni Niemcy nazwali ich „psami
Prasa niem iecka pragnie zgody.
OjH ^Później jeszcze kilka wozów do Perzowa na krwiożerczymi”! Nawet ekscesarza Wilhelma, który
Niei Rdzie również zgromadziło się dość dużo
Berlin, 26. 8. Dzisiejsza berlińska prasa poranna
pa* ‘w itała A Kępna po resztę gości. Niektóre w chwili przegranej jak zwyczajny tchórz opuścił swój omawiając wczorajszą mowę kanclerza Stresemanna
<icn.Pi njn chcąc czekać na wozy ruszyły pieszo. „ukochany naród 1 i schronił się do bezpiecznej Holandji, zaznacza, iż stanowi ona wielki krok naprzód w kie
czczą „prawowici" Niemcy do dziś dnia nieomal jako
li!®!
m J ”3 było stwierdzić, przybyły gniazda z Kępna, największego bohatera narodowego, jako „wygnańca runku rozwiązania sprawy odszkodowań. Pisma nacjo
p Podzamcza, Torzeńea, Bralina, Olszowy, i męczennika*! — mimo, że ów „wygnaniec*1 i mę nalistyczne wątpią jednak, czy Stresemann dojdzie -do
Tpsków, Rychtala, Wieruszowa oraz delegacje czennik" cieszy się doskonaleni zdrowiem, ożeń1! się porozumienia z przymierzeńcami.
„Kreuz Zeitung i Deutsche Tagespost" podkreślają,
’ a pow. odolanowskiego. Bukownicy i Doru- powtórn'e, zbudował sobie wspaniały pałac z rozległym
iż w przemówieniu kanclerza niema wzmianki o kwestii
J^ostrzeszowskiego, z Mikorzyna i delegacja
parkiem i wiedzie żywot spokojny w obliczu miljonów biernego oporu i o ewakuacji zagłębia Ruhry, Dzien
„.I^tańców i Wojaków z Kępna,
trupów, ludzi młodszych od niego, których dał na po niki te dodają, iż byłoby lepiej, gdyby dr. Stresemann
ni4 l!ażrozmieszczenie przybyłych przedstawia oby żarcie Molochowi-wojny!
wyraźnie podkreślił, że pertraktacje za cenę zaniecha
iii'ludności, ,rZądzono pclową kuchnię, z Której
Wynik wojny wszechświatowej — całkowite fiasko
fctrzvmywałi bezpłatnie śniadanie, ob.aa zarozumiałych aspiracji rządów wilhelmowskich niczego nia biernego oporu nie są możliwe.
„Deutsche Allgemeine Zeitung" zapytuje czy Francja
nie nauczyło potulnego narodu niemieckiego, powoła chce odszkodowań, czy też Renu.
jj^odz. 10 przed poł. uformował się barwny nego dotąd jedynie do odgrywania roli „Michałków"
,,Vorwarts‘' zauważa, że mowa kanclerza spotkała
na czele z orkiestią udał się do dworku pod reżyserją swoich potentatów jak Hohenzollernowie
Do drużyn przemówił p. dr. Białecki, i oddana im kasta generalska Hindenburgów i Luden- się z takiem samem przyjęciem, jak mowa ministra
finansów Hilfferdinga. Jedna i druga wskazują nowy
“sci dłuższem przemówieniem, podnosząc dorffów.
kierunek w polityce Rzeszy, Podstawy do dyskusji
pasługi sokolstwa dla Ojczyzny, pcczem
Tutejsi Niemcy górnośląscy dotąd nie zdołali się zostały wyłożone.
f
anym
sztandarem
udano
się
na
połowę
na
jf '3J
wyzbyć swych nawyczek pruskich, ł oni są jawnymi
„Vossische Zeitung** nazywa przemówienie dra
Tuż za wsią, na łące przylegającej do lub tajnymi zwolennikami Prus czy Niemiec i ich by
Stresemanna
wydarzeniem o wielkiej doniosłości hi
Uniesiono ołtarz połowy, przybrany zielenią łego .imperatora" Wilhelma, zaś o jego generałach
storycznej.
miejscowy
ftp. Nabożeństwo
------ odprawił
— ..........-«—
-j ksiądz i doraacach, którzy przegrali wojnę, wyrażają się
L, ten, wygłaszając okolicznościowe kazanie. z największą czcią poddańczą.
W w alce o Nądrenję.
czas niosło 6 dziewcząt ubranych w stroje
Niemcy śmiali się z marki polskiej, gdy marka była
W Muenchen Gladbach (Nadrenja) szowiniści
E; Po dokonaniu aktu poświęcenia przez 20 fenygów niemieckich. Przypuszczam, że dzisiaj
niemieccy
na zebranie seperat/stów nadrea*iwecha, udał się pochód do wsi, gdzie przed nie śmieją się, gdy jedna marka polska równa się 20 skich i daliwtargnęli
kilka
strzałów
w sali do zebranych. Prze
Łz^conym sztandarem nastąpiła defilada markom niemieckim.
wodniczący miejscowego związku separatystów został
E ,Przybyłych gniazd.
Mimo to bezczelność Niemców, zamieszkałych ciężko raniony Obecnego na zebraniu Dortena po
k ■1 po poł. odbyło się, na sali„ ,uroczyste
,
, w poiskiej części Śląska Górnego, a więc Niemców, turbowano. Z powodu zajść w Muenchen-Gladbach
| fjra C^ Y tor^ ° wygtoszo;iezo c y p - j głoszących dumnie, że są obywatelami państwa pclskie- w Naorenji wysoki komisarz belgijski zarządzi natych
< rhaz sWadan,e
1 wb,lanie 8wozdzi j go, - sięga tak daleko, że wszystkiemi siłami starają miastowe śledztwo.
*Pt{ r
się krzywdzić to państwo i na każdym kroku stawiają
M orderstwo polityczne w Czechach,
btie rvyie obiadowej wyruszyły drużyny na bo- mu trudności. W Polsce istnieje kilkadziesiąt wydaw
ÓL^były się ćwiczenia wspólne i oddzielne nictw niemieckich i wszystkim dobrze się wiedzie, pod
Praga 26. 8. Jak donoszą pisma, dziś przed po
gniazd. Były ćwiczęnia wolne, lancami, czas gdy w tych dniach w Niemczech zlikwidowane łudniem na jednem z przedmieść Pragi na b. posła
Ul ych druhów*, ćwiczenia wolne, wstęgami zostały takie wydawnictwa polskie jak „Wiarus Polski” bułgarskiego Daskalowa dokonano zamachu rewol wero
f ó h e n , ćwiczenia wolne laskami oTaz bu- I w Bochum i „Dziennik Berliński" w Berlinie. Jedynym wego. Zamachu dokonał niejaki Atanaz Nikelów
WT‘*'a młodzieży, ćwiczenia na przyrządach organem polskim w Niemczech jest obecnie tytko „Na
z Sofji, który dał w stronę Daskalowa 4 strzały. 2 kule
t, ‘użyny żeńskiej z Kępna.
rodowiec" w Herne (Westfalia) gdyż pism „Katoliko- trafiły Daskalowa w brzuch, raniąc go śmierteln e. To
^flUiii-l'Vorzy,a barwny i malowniczy obraz, to I wych" p. Napieralskiego w Bytomiu, jako oddanych warzyszący b posłowi dr. Bojadjew został !dkko ra
rli<i
z .boiska drużynom nie -szczędzono rządowi pruskiemu, do polskich zaliczyć nie mogę.
niony. Daskalowa przewieziono do sanatorjum, gdzie
ćwiczeniom wielka
1 I bh. j opatrywała się tym ćwiczeni*
Gazety niemieckie, wychodzące w- Polsce prawie zmarł w czasie operacji. Sprawca zamachu został
T u 6?! wśróa których znajdowało się wielu że wyłącznie są na usługach rządu niemieckiego i „Volks- aresztowany. Wdrożono energiczne śledztwo.
bundu" na G. Śląsku względnie „Deutschtumsbundu"
p i m - ? k,,licy
wyczerpaniu się programu wyr-u- w reszcie Polski. W tych dniach odbył się w Kato,3 i*
____- do wsi, skąd poszczególne
- . gniazda
. ,
•
wicach proces przeciwko niejakiemu Wilhelmowi Styce,
*Dtjbaczów, unosząc z so ą ja n j- Górnoślązakowi (z Toszka), który przed i po obsa„5
z kilkugodzinnego pobytu tamże, e z
dzeniu G. Śląska przez wojska polskie upławial szpieie tanecznej
tanecznei.
i g0SjW0 na rzecz Niemiec. Znamiennem jest, że był on
K a le n d a r z r z y m a k o - k a t o iic ld
°ść sokola na długo pozostanie w pamięci członkiem wzgł, narzędziem „Volksbundu“. Skazano Środa
29 go sijifpnia Jana Chrzc. Ścięcie. Sabina.
IL 3 Tr
czowa i niezawodnie przyczyni się g0 na 5 jat obostrzonego więzienia.
Czwartek
3t)-go
„
Róża z Limy p.Adauktus i Feliks mm.
t __ i / i o t a n m i r o n i t i 1
0
s
0l
i liczniejszego wstępowania I 0
^zespolenia
31-go
„
Ra imu ud w.
Może zbyt obszernie — kosztem spraw śląskich Piątek
Wschód słońca o god*. 5, (i
Zachód (>35
flupu. e w myśl hasła: *„W zdrowym ciele, — rozpisałem się o narodowym charakterze niemieckim.
.,
.. o
5, 7
„
6.33
Czasem jednakże sprawy takie poruszyć muszę, aby
„
„ o „
5, d
„ 6 51
wytlóinaczyć całokształt.
MIEJSCOWA.
W Niemczech; wre dzisiaj walka o byt między mo
żnymi i biednymi. Ta sama walka, choć w mniejszych
— Płace robotnicze. Na mocy umowy zawartej
rozmiarach, mniej katastrofalnie, toczy się i w Woje pomiędy Związkiem Pracodawców a Związkiem Rob.
4 ■.
Katowice, 22 sierpnia.
wództwie Śląskim. Urzędnikom wojewódzkim i pań Rzemieślników Z. Z. P. umową podwyższono
.ce
stwowym
zamiast
podwyższyć
pensję,
przy
ostatniej
o
53
proc.
zaczem
obowiązuje
w
Kępnie
i
w
powiecie
P i ^ r°sło, widząc wśród ponurych ognisk
ft°cy z soboty na niedzielę dnia 18 na wypłacie potrącono 40 procentowy — t. zw. dodatek począwszy od 27 sierpnia br, następująca tary ta:
Za gudz.
? i Pr>*n°SZJ»ce siQ na rynku w Katowicach do wojewódzki, tak, że otrzymali mniej, niż w ubiegłym
1) dla rzemieślników w pierwszych 2 la
\ ą ys*ęgi wzniesione ku niebu tysiące rąk miesiącu — mimo, że tutaj wszystko o połowę droższe
tach po wyuczeniu
9 270 itik.
3 netach: „Nie damy ziemi, skąd nasz niż w reszcie Polski! Czy tego rodzaju drobnostkowe
zarządzenia, krzywdzące urzędników państwowych,
2) dla rzemieślników od 2 do 4 po wy
uczeniu ■ ■
10 620 tt
1,3 $ $
Śląsk w tych dniach z inicjatywy wyjdą na korzyść społeczeństwa i państwa — wątpię
Aleksy
Pająk.
3)
dla rzemieślników' ponad 4 latu po wy
j™ ; jeńców obchodził uroczvście rocznicę
uczeniu
12 600 M
jrfh./A*.
pow.
0Ś*'J
S T;:,T'eRo PO
V ona śląskiego w latach
4) dla robotników przyuczonych .
;e P fi1 1^tit^, W jne(jZieię biegłą, dnia 19 sierpnia,
10030
5) dla robotników oo 16 do 18 lat
4 320
i „i
Miększych miejscowościach Śląska pol6) „
„ 18 „ 21 „
6 930 II
y s‘ę-uroczyste obchody celem uświęcenia
7} ci - roootników od 21 go żonatych
9 740 II
3 - V l ^ ? am,ętnycK ’ uczczenia w walce za
1 wol8)
woź
lica
tygodniowo
495
900 ' f
■!'>w-PoleS‘ycb powstańców śląskich.
Represje w obec Niemców.
9) dla - bcinic oa 16 ć lłł lat .
3 060 »»
lcach stolicy Sląsica, uroczystość wypadła
'' t* u *
Za wydalenie z obszaru państwa niemieckiego op jl unj\ 11
j» •
tt *’v,s u —
4 500 l»
" soboty na niedzielę 19 bm. na obtanta
na
rzecz
polski
I
Kwaśniewskiego
wojewoda
po
11)
„
„
ponad
21 , .
5 580 ♦t
Powstańcy przy udziale delegacji „Soznański
wydalił
tytułem
represji
dwóch
optantów
na
12)
wdowy
z
rodziną
.
6 030 tł
ItoUj y itd. — wśród dźwięków znanej tu
13) dla murarzy : : eś!:
6Ł\l°Wfcj kapelmistrza Ponieckiego ' rozłożyli rzecz Niemiec, zamieszkałych w obrębi : woje w ódziwa

"!» sokole w Trębaczowie.

słoneczny

K R O N IK A .

Nencja z Górnego Siąska.

Wiadomości polityczne.

— Zebranie Zw, Inwalidów woj. odbywające
się w drugą niedzielę po pierwszym każdego miesiąca
powodu pnypadającej na ten dzień pielgrzymki na
„Pólko*1, odbędzie się w niedzielę, dnia 2. września
t gcdz. 2 popoł. w lokalu p. Lorenca.
Zarząd.

Z Poznania.
— Zawody Sokolstw a wielkopolskiego w P o 
znaniu. W dniach 8 i 9 września odbędą się w To
runiu zawody związkowe Sokolstwa, na które zjadą
najlepsi zawodnicy sokoli z całej Rzeczypospolitej.
Dia wybrania tychże najlepszych, zawody toruńskie
poprzedzają po wszystkich sokolich dzielnicach zawody
„dzielnicowe". Dia trzynastu okręgów dzielnicy wielko
polskiej odbyły się te zawody kwalifikacyjne w nie
dzielę dnia 26 sierpnia na boisku sokołem przy Drodze
Dębińskiej. Do zawodów stanęli tak mężczyźni, jak
i kobiety, obejmując zarówno zawody jednostek, jak
całych zastępów.
— W alka z pośrednictwem. W ostatnich cza
sach zaznaczył się niezwykle siłnie wzrost drożyzny.
W związku z tern obudź;} się silny ruch w kierunku
wykluczenia pośredników przy artykułach pierwszej
potrzeby. Pierwszy krok w tym względzie uczyniło
Koło Z tmianek, które otworzyło skłaonicę produktów
wiejskich i owoców przy ul. Łukasrewicza na Łazarzu.
Składnice zaopatrują w towary majątki okrhczne
W sobotę crbvłn się poświęcenie składnicy, którego
dokonał ks. Maliński.

Z całej Polski.

pieczeństwa i uchronienia winnych od kary Wf
samosądu tłumu urządzono pochód z „trupem.1
pn snisaniu protokułti w komisarjacie ra,0, l|n W
ucieczką.
— Pożar w cukrow ni kruszwickiej' ^ I
działek wieczorem o godz. 7 wybuch pożar w
dowaniach cukrowni kruszwickiej. Pożar
szkGdy iAsiijuc
miijardowe,
bowiem
magaty®
viu vj spalił się iy
v f 7<w«» —
o ' _jjj
(ii
i stolarnia. Urządzenia samej cukrowni i iW
ocalały dzięki pomocy_ straży ogniowej z ™
Mątew, Strzelna itd. Pożar ugaszono we
południem.
Niewątoliwie udałoby się
wcześniej, gdyby nie fakt braku poczucia oul
skiego u pewnych mieszkańców Inowrocławia,
nie chcieli dać koni dia straży ogniowej.
— Konfiskata miljona m arek w zł°cie'
czas rewizji w pociągu Warszawa-Gdańsk
i skonfiskowano pewnemu pcdróżneińu waii*l
wierającą miljon marek w złocie oraz spora "Nowy
Ijwaa na
banknotów niemieckich.
SC

— W ykrycie szajki fałszerzy rdokumentów.
W tych dniach policja otrzymała wiadomość, że w War
szawie odbywa się na szerszą skalę fabrykacja pasz
portów zagranicznych, krajowych, dowodów wojsko
wych i kart kwalifikacyjnych. Okazało się, że główne
źródło zaopatrywania w fałszywe dokumenty znajduje
się w mieszkaniu Jakóba Kopra (ul. Muranowska nr. 37),
gdzie komisarz Bachrach natrafił na bardzo obfity łup
w postaci fałszowanych dokumentów różnego rodzaju.
Pośrednikami kupna byli: Nizon Owierczyk, Moszek
Kiczkowski i Szlama Krajzler, którzy razem z Koprem
stanowili spółkę, trudniącą się fałszowaniem dokumen
tów i zaopatrywaniem w nie różnych osób, w czem
był bardzo pomocny i czynny ze swych wskazówek
Krajzler, były posterunkowy. Do spółki też należał
Józef Jarnicki, właściciel drukarni. Urządzano się
w ten sposób, że przeważnie fałszowano karty kwali
fikacyjne, które meldowano w 6 komisarjacie i na
podstawie tych kart wyrabiano paszporty w komisarja
cie rządu zagraniczne i krajowe. W fabrykowaniu kart
kwalifikacyjnych byli pomocni i brali bardzo czynny
udział AlterLejb Lee, Szyja Lejczys, Natan Gorczyca.
Ten ostatni przeważnie zaopatrywał wszystkie fałszywe
dokumenty w pieczęcie meldunkowe, przyczem i te
ostatnie fałszował. Fałszowaniem dokumentów wojsko
wych zajmował się przeważnie Ajzyk Borensztein, któ
remu pomagał Daniel Berliner. Podczas rewizji, do
konanej w mieszkaniu Jarnickiego, prócz ujawnienia
kompromitującej korespondencji, znaleziono 972 dolary,
100 doiarów w złocie, 5 dolarów w srebrze 10 rubli
w zlocie i 20 franków francuskich. Pieniądze te po
chodzą od khjentów Kopra i spółki, ponieważ fałszerze
brali tylko walutę zagraniczną lub złotą. Winni w tej
sprawie zostali zaaresztowani.

— Polska kroczy naprzód. Warszawa została
znowu wzbogacona o jeszcze jedno urządzenie więcej
użyteczności publicznej, które stawia ją na jednakowym
poziomie ze stolicami zachodniemu W najbliższych
dniach odbędzie się uroczystość otwarcia nowowybu— Sensacyjna ucieczka , trupa". W niedzielę
dcwanej pod Ożarowem radjostacji transatlantyckiej. wieczorem ukazał się w Warszawie przy ul. Leszno
Imponujące wieże żelazne rzucają się w oczy wszystkim pochód żydowskich chałaciarzy, na czele którego ośmiu
przejeżdżającym kolejami od strony zachodniej. Przy żydów niosło na rękach młodego żydziaka. Widok
ich pomocy z łatwością można się będzie komuniko ten wywołał oczywiście ogólną ciekawość, a na zapy
wać nawet z Ameryką. Pierwszą depeszę z nowootwar- tanie, co się stało odpowiadano: „Niesiemy trupa —
tej radjostacji ma wysłać min. spraw, wojsk gen. Szep goje go zabili!,1. Zwiększający się coraz bardziej tłum
tycki do amerykańskiego ministra marynarki wojennej, gapiów otoczył zwartą masą lokal Pogotowia Ratunko
który wielce się przyczynił do zbudowania radjostacji wego. Badany przez lekarza ..trup’* ofiara mordu go
tranatlantyckiej w Polsce.
jów, jak się okazało 25 letni Lejba Mmc był zupełnie
— P. Kieri k w pakował do kozy swoją bra
zdrów. Wobec tego symulanta odprowadzono do koIową. Minister spraw wewnętrznych p. Kiernik za misarjatu policji dla spisania protokulu. Według opo
twierdzi? wyrok, skazujący na 5 dni aresztu za t. zw. wiadań policjantów i szeregu innych świadków, Lejba
pasek Ludcmiłę Kiermkową, swoją bratową. Powyższe Minc wraz z kilkoma innymi żydami pobił chłopcawywołało podobno wśród urzędników dla p. Kiernika chrześcijanina, który — gdyby nie interwencja policji
uznanrt ca tak nadzwyczajną sprawiedliwość i bez oraz przechodniów — był zginął pod razami rozjuszo
względność ministra.
nego żydostwa W celu odwrócenia uwagi władz bezm i

W skutek dewaluacji marki, a iem 331
możności kalkulowania cen za towary na dłuższy
czas, zmuszeni jesteśmy donieść Szan. naszym Od
biorcom. iż odtąd

w ystaw ione rachunki, które
w przeciągu 8 dni uregulow ane
nie będą, w yszczególniony w nich
towar po cenach dziennych w dniu
zapłaty obliczać będziemy.

Io w . Kupców w Kępnie.
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Ceny złota i srebra*

Dnia 27 sierpnia P. K K. P.
Ruble z ł o t e .......................................
Marki „
.......................................
Dolary z ł . ......................................
Czystego złota za gram
Ruble s r e b r n e ...................................... ?32^9
Marki
„
.......................................
Dolary „
Srebra za gram
JbKB ó.
,th
______Pty

5 .0 0 0 .0 0 0 mkp. 5 0 0 0 0 0
nagrody otrzyma ten, kto wskaże firmie
tego, co zabrał

ze stacji kolejowej Rychtal.
zapewniona.

Dyskrecja
862

B. Bystrzycki,
i

ASAŁB,

P. P . KUPCY!
Zanim zaopatrzycie się w wyroby bawełniane
jak płótna, barchany, wsypy poście
lowe, fartuchowe, Oksfordy i t.d.

przekonajcie się
SKŁAD PŁÓTNA
S ło m
S ło m
L e n

ę
ę

ln ia n ą
ln ia n ą

roszoną
nieroszoną

ła m

S to ło w e

a n y
k a r to fle

kupuje wagonowo za gotówkę

lakup® Mm
Ks. Lichnowskiego.

Dla szt

Ostrów, Rynek 25 w podwórzu.
Telefon 210.

833

01

Dzienniki lekcyjIie
Listy żmud,
Listy kar,
Frekwencje,
Świadectwa, v
Przekazy,
Formularze do M
głównego,
Formularze na P°

W. Mikołajczyk i S-ka.

poleca

Drukarnia Spodkowa *
Młodsza

rffo T T

Różne meble, całe urzą
dzenie sypialne oraz bufet,
6 krzeseł, stół
korzystnie do nabycia.
Gdzie, wskaże eksp. N. P. L. pod nr. 879.

Licytacja na polowanie
gm iny Opatów
odbędzie się

Oferty z podaniem ilości przesyłać pod adresem

w poniedziałek, 10 września br.

Centrala zakupu lnu W. W olański,

o godz. 3 po poł. w lokalu p. Kurzawy.
Grzesiak, sołtys.
882

KĘPNO — Hotel Centralny.

Rogaszyce.

<

Tw. Ak. Orzechowo, pow. Września.
BI l U

nagrody wyznaczam za wskazanie .
jn k,c*
okradł z pomieszkania mojego w Kro1’* , P l <lcb
płaszcz gumowy, 2 zegarki (1 srebrN
1 1^,
2 pary trzewików, bieliznę i 26000 mat rj

Ignacy Idziacz^ ®C
ltl

18 d ę b ó w

1

o cenach i wyborze w dziale hurtowym.

moczoną
niemoczoną

l^tll po

— S karby na dnie m orza. Admiralicja
donosi, że z kc ricem tego miesiąca będą 11
funta
prace nad wydobyciem pięciu miljonów fi
lingów w złocie, które znajdowały się na
okrętu „Laurentic" storpedowanego w r. ^
niemiecka łódź pod wodną. Dotychczas wydobyt»J
miljony funtów Sperlingów. Roboty nad wy® ‘O n
1911
tegó trwają w największej tajemnicy od r. ,;Tl$ylus,
meważ „Laurentic" spoczywa ponad 40
powierzchnią morza, przeto nurkowie mu-, « t.
okrętu rozbić na dwie części, aby się dostać tasn:c
juty, w której ltży złoto.
gubu
Sani2;
alnyc
M iljonówka.
al hsrysc
W oalatniem ciągnieniu miljonówki wyg1 (
na nr. 0,567,483.

Wykazy osobiste
nabywać można
w Drukarni Spólkowej w Kępnie

słu żą ca
znająca się na gotowaniu
potrzebna do jednej osoby
od zaraz.
Gdzie, wskaże eksp. N.
P. L. pod nr. 873.

POSADY
pisarza gospodarczego
poszukuje były urzędnik
państwowy, od zaraz lub
15 9. Ewt. przyjmnę od
powiednio inną posadę
biurową. Oferty piśmien ne upraszam do eksp. N.
P. L. pod nr. 875.

Damski zegarek
woalowa suknia
i trz; bluzki
z branzoletką, zielona

zaraz na sprzedaż.
Gdzie, wskaże eksp.
P. L. pod nr. 880.

N.

P: r ? ’" ...

