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jednostki nieuczciwe, dopomagając rządowi do wyko
nania wydanych rozporządzeń i współpracując łącznie
z organami władzy nad zwalczaniem złego. Nie bę
dziemy powtarzać komunału, że ćroż}źnie społeczeń
stwo jest samo winne, ale z całym naciskiem powta
rzamy, że czas już wielki wziąć się do robienia po
rządku wśród nas samych i ao pomocy rządowi, bo
cbwiia jest za ciężka i za trudna, ażeby 12 indzi na
stanowiskach ministrów- mogło rozwiązać bolączkę
tnydziesti-.miijOnowego narodu bez jego w tym udziału
i pomocy.

Co już zrobiono?
Musimy przyznać, że szerokie masy społeczeństwa
maio jeszcze wiedzą o tern, co rząd już wykonał
i jakie to pociąga za sobą skutki. Tłomaczy się to
tera, że człowiek który dużo czyni, wiedząc, że prawda,
słuszność i sprawiedliwość wyjdzie na wierzch prędzej
czy później, utwierdza się w umysłach trwale. W prze
ciwieństwie do tego rządy lewicowe dużo mówiły,
dużo reklamowały, prowadziły znakomitą propagandę
prasową, tumaniąc społeczeństwo i udając, że coś czy
nią, chociaż czynów nie było. Podobny objaw spoty
kamy v/ życiu powszednieć), a mianowicie, człowiek,
który gada dużo, zwykle r/ic nie robi. Poza tem
jednak mała świadomość tego .co rząd. ębecny zrobił
i rob', już znajduje swoją, przyczynę w tem, że pracę"
opozycyjną przemilcza i tłumi metodycznie wszystko
to, co na korzyść obecnego rządu, trzebaby było za
pisać. Ażeby tego rodzaju metodę unicestwić, czujemy
się w obowiązku, dyktowanym racją stanu, zabrać
gfbs w obronie rządu obecnego i wyliczyć chociaż po
bieżnie to, co już zrobiono.
W myśl artykułów, któreśmy poprzednio pisali
w sprawach skarbowych naszego państwa, pierwszem
poczynaniem rządu tyło rozpatrzenie dochodów i rozchoGÓw państwa, czyli budżetu państwowego, celem
zaprowadzenia oszczędności i powiększenia dochodów.
Na tem polu uczyniono już bardzo wiele. Praca ko
misarza oszczędnościowego p. Ziloskalewskiego wraz
z referentami budżetowymi wszystkich ministerstw (na
ten nowy urząd, rząd nie wydal żadnych wydatków,
ponieważ i p. Moskalewski wojewoda lubelski, bierze
pensję przynależną mu cd urzędu wojewódzkiego,
gdzie obecnie funkcje.jego pełni wicewojewoda, a re
ferenci budżetowi poszczególnych ministerstw objęci
są budżetem tych resortów) została posunięta już
daleko. Z samego Ministerjum spraw zagranicznych
skreślono już kilka zbędnych wydatków, wynoszących
dziesiątki miljardów rocznie. Rozpatrzenie administracji
dóbr państwowych pozwoliło komisarzowi oszczędno
ściowemu zyskać dla państwa już 100 miljardów,
a w najbliższym czasie dalszych 400 miljardów. Mi
nistrowie nowego gabinetu współpracują z komisarzem
w wielkiej mierze, sami uszczuplając budżety swoich
resortów i poświęcając pozornie najsłuszniejsze wy
datki do skreślenia, ażeby tylko przeprowadzić oszczę
dność jak najtwardszą.
W dziedzinie zwiększenia dochodów społeczeństwo
nie orjentuje się zupełnie, jak dalece postąpiono. Ustawy
podatkowe przedstawione przez nowy rząd Sejmowi
do zatwierdzenia i uchwalone przez tenże w lipcu br.
dadzą dochody państwu wprost kolosalne. Wystarczy
powiedzieć, że sam podatek majątkowy, który ma dać
państwu 34 tryljcny marek polskich, czterokrotnie
w cyfrze swojej przenosi cyfrę marek polskich wydru
kowanych. Ogrom pracy jaką wykonał Sejm w ostat
nich 3 miesiącach nie posiada przykładu w historji
żadnego z parlamentów europejskich. Dotychczas,
ani Niemcy, ani Ausirja, ani Czechy, wogóle żadne
z państw, które naprawiały swoją sytuację finansową,
nie uczyniły w dziedzinie ustaw/ podatkowych pracy
tak ogromnej. W Polsce roożliwem to było jedynie
przy takim rządzie, jak obecny i przy tak wielkiej
ofiarności i dobrej woli stronnictw, właśnie tych, które
dzisiaj tworzą większość rządową. Pracą tą stronnictwa
rządowe, które przez 4 iata i w czasie wyborów

Rok X.

i obecnie okrzyczane były przez lewicę jako stron™
nictwa będące na tisługacn kapitalizmu i obszarników^
wykazały, iż mają jedynie interes Polski na względzie
i nie liczą się z egoizmem tej czy innej warstwy spo
łecznej. Zmieniono również w aparacie rządowym
wiele metod niesłychanie rujnujących skarb państwa.
Pierwszą z nich było używanie walut zagranicznych,
celem interwencji na giełdzie. Ostatnim przykładem
tej metody było wyrzucenie przez rząd generała Si
korskiego 22 miljonów dolarów na podtrzymanie kursu
marki w chwilach, kiedy kurs ten w stosunku do do
lara siłą fakiu emitowania przez tenże rząd naszej pa
pierowej waluty powinienby być kilkakrotnie wyższy,
niż go notowano. Na tę sztuczkę rząd Sikorskiego
wydał jak mówimy 22 miljony dolarów, czyli taką
sumę, za którą możnaby wykupić wszystkie marki bę
dące w obiegu. Przykład chyba dość wymowny roz
rzutności. Rząd więc obecny interweniuje na giełdach
walutami zagranieznemi, które w ciężkim trudzie przez
miesiące swych rządów po wypróżnieniu skarbu zebrał,
tylko o tyle, o ile chodzi o przeciwstawienie się spe
kulacji. Wynik tego jest taki, że dziś od 3 tygodni
dciar stoi na jednym poziomi.1, a cena jego na war
szawskiej czarnej giełdzie nareszcie zrównała się z ceną
oficjalną. Drugą z nich było uregulowanie sprawy
udzielania kredytu wielkiemu przemysłowi. Ustalono,
że zwrot sum zakredytowanych odbywać się będzie
po kursie złota a nić jak dotychczas w zdeprecjono
wanej walucie. Sprawa to niesłychanej wagi, omó
wimy ją przeto osobno.

Zatarg pomiędzy Włochami i Grecją*
Koła polityczne w Paryżu i Londynie według
ostatnich wiadomości oczekują z napięciem odpowiedzi
greckiej na ultimatum włoskie, wystosowane w związku
z mordem, popełnionym na członkach misji delimitacyjnej.
Wiadomość o tem, że rząd grecki wzbrania się
wypełnić ultimatum Mussoliniego przyjęta została
w Paryżu z wielkiem zaniepokojeniem. Kola poli
tyczne obawiają się, że konflikt włosko-grecki może
się zaostrzyć do tego stopnia, iż komplikacje wojenne
będą nieuniknione. Dlatego też rząd francuski i an
gielski zamierzają podjąć w Rzymie kroki w celu skło
nienia rządu włoskiego do złagodzenia ultimatum.
Mussolini obradował wczoraj cały dzień z mini
strami wojny i marynarki wojennej. Cała fiota włoska
znajduje się w pełnym pogotowiu wojennym. Rozpo
częto już ładowanie piechoty i innych rodzajów broni
na okręty wojenne. Kilka eskadr odpłynęło już z roz
kazami w kierunku wybrzeży greckich. Reszta floty
włoskiej pozostaje pod parą w portach. Obiega p o 
głoska, że rząd włoski zamierza ogłosić blokadę Grecji
w razie odrzucenia jego ultimatum.
Ze wszystkich stron Włoch donoszą o burzliwych
manifestacjach przeciwko Grecji. Między innemi w Ne
apolu ogromne tłumy pociągnęły przed konsulat grecki
i zażądali wydania chorągwi państwowej. Konsul
grecki wydał chorągiew państwową, którą tłum uro
czyście spalił.
W całej Grecji panuje wyraźne przygnębienie.
W kołach politycznych Aten oświadczają, że rząd grecki
jest gotów w wykonaniu ultimatum włoskiego wyrazić
swoje ubolewanie z powodu zbrodni i udzielić odszko
dowania rodzinom pomordowanych, ale jednak stanow
czo odrzuci upokarzające warunki zawarte w ultimatum
włoskiem.
Rząd grecki zwrócił się do rządu angielskiega
z prośbą o pośrednictwo między Grecją i Włochami.
Zamierza on również przedłożyć sprawę Lidze Naro
dów z prośbą o wydanie ostrzeżenia
Prasa włoska w dalszym ciągu jest przepełniona
artykułami, wyrażającemi oburzenie z powodu zamor
dowania oficerów, komisji delimitacyjnej. Cała prasa
włoska uważa, że morderstwo to jest wynikiem akcji,
'już od dłuższego czasu popieranej przez rząd i piasę
ateńską i polegającej na tem, że ze strony Grecji wysunięto kategoryczne żądanie przyłączenia do Grecji
Korycy wraz z okolicą. Rząd włoski nie uznając
słuszności żądań stanowczo sprzeciwił się przyłączeniu

wspomnianych terytorjów do Grecji. Co się tyczy
warunków, w jakich dokonano tego morderstwa, to
prasa wioska zwraca uwagę, że pułkownik grecki
Botsari, który często towarzyszy! generałowi Teliiniemu;
tym razem by! nieobecny, co, zdaniem prasy włoskej,
rzuca bardzo charakterystyczne światło na sposób
przygotowania zbrodni.

Szczegóły wymordowania misji włoskiej.
Zbrodnia na osobach gen. Teiliai, lekarza majora
Corti, por. Bonatini, szofera Parneti i tłumacza Graveri
dokonana została dnia 27 sierpnia o godz. 9 rano na
drodze z Janiny do Santa Cuaranta w pobliżu wzgórza
■470, na którem znajduje się graniczny posterunek
■grecki, w miejscowości — gdzie droga przechodzi
iprzez las W kilka minut po przejeździe delegata
albańskiego, który jechał przed misją włoską, zau wa
żono na drodze zwalone drze wo, co zmusiło automobil,
wiozący misję włoską do zwolnienia biegu, a następnie
do zatrzymania go. Wówczas rozległy się strzały. Są
siedni posterunek grecki słyszał 30 do 40 strzałów.
Lekarz major Corti został zabity w wozie. Czterej
inni pasażerowie wysiedli z auta, lecz zanim U3zli kilka
kroków, padli ugodzeni strzałami. Gen. Tellini zdołał
przebiec jeszcze około 200 metrów. Ciało jego zna
leziono w przydrożnym rowie. Grecki pułkownik
Botradi, który jechał w dużej odległości za delegacją
włoską, przybył na miejsce w; padku, gdy już wszystko
było skońizone, a napastnicy uciekli. Wobec trudno
ści komunikacji, dopiero wieczorem przybyli z Janiny
przedstawiciele władz i lekarze. Zamordowanych nie
ograbiono, co dowodzi, że ma się tu do czynienia ze
zbrodnią polityczną. Śledztwo nie dało dotychczas
żadnych rezultatów.

U ltim atu m w łoskie.
Wiadomość o wypadku granicznym, którego ofiarą
padło pięciu oficerów włoskich wywarła w stolicy Grecji
przygnębiające wrażenie. Rząd ateński wyraził rzą
dowi włoskiemu swoje współubolewame i obiecał su
rowo ukarać morderców.
Włoskie koła rządowe wyrażily zdanie, iż w po
pełnionym mordzie rząd grecki o tyle ponosi winę,
że nie pamiętał o należytych środkach bezpieczeństwa
dla włoskiej misji wojskowej. To też rząd włoski nie
.będzie się kontentował zwykłym przeproszeniem, tylko
żąda od gabinetu greckiego:
1) oficjalnego przeproszenia we formie bardzo
uroczystej,
2) odprawienia nabożeństwa żałobnego za pomor
dowanych w ateńskiej katedrze.
3) oddanie honorów włoskiej flocie leżącej nk
kotwicy w Pireus,
4) surowe śledztwo, które ma być do 5 dni ukoń
czone,
5) wykonanie kary śmierci na mordercach,
6) odszkodowanie dla rodzin zamordowanych
w wysokości 50 rr.iljonów lirów 4płatnych do 5 dni,
A. I. Kraszewski.
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
— o—

Posiedziawszy parę tygodni w Warszawie, gdy
niebezpieczeństwo wszelkie minęło, a syn się już miał
znacznie lepiej, stęskniona za wsią i gospodarstwem,
wyposażywszy chorego, aby mu na niczem nie zby
wało i niczyjej łaski nie potrzebował, pośpieszyła z p o 
wrotem do dornu.
Na wyjezdnem tylko, gdy syn się jej do nóg
schylił, po rękach całując, bo spór miłości ich ku so 
bie nie nadwerężyły, powtórzyła mu raz jeszcze.
— Tylko sobie nie imaginuj, abym ja zmiękła
i głupstwo ci pozwoliła zrobić dla tej kukły. Jeszcze
ci to raz powtarzam, wolę cię widzieć na marach, niż
z ladajaką dworką, szurgotem u ołtarza. Pókim ja
żywa, tego nie dopuszczę. Masz do wyboru między
starą matką, a tą błaźnicą.
Syn nie odpowiedział ani słowa — złamać się też
nie dawał.
Tak się przeciągnęło do lipca.
Podróż na koronacyę zapowiedziana w pierwszych
dniach tego miesiąca przyszła do skutku.
Bietka towarzyszyła wybranemu fraucymerowi fran
cuzów, którzy z Maryą Ludwiką jechali. Nietyksza,
choć mu rany zaledwie zabliźnione dokuczały, siadł
sna koń, aby ode dworu nie pozostać, acz mało miał
.nadziei zbliżenia się do Bietki.
Usłużni przyjaciele, przyjaciółki, pośrednicy, pomieważ listów naówczas pisywać nie było w zwyczaju,
przenosili ustne pokłony, pozdrowienia, a czasem małe
jakieś podarki. Bietka się nie kryła z tern, że uważała
swego wybawcę za narzeczonego.
W Krakowie oboje mieli naozieję częściej się
spotykać z sobą.
Z Warszawy cały dwór królewski, dosyć liczny,
ciągnący mnóstwo wozów i czeladzi za sobą, skierował
się na Częstochowę.
Królowa, która już wiele słyszała o cudownym
obrazie chciała się tu ponr dlić koniecznie. Włady
sław IV. choć dosyć obojętny w rzeczach religji,
przez pamięć mc że dla pobożnego ojca i matki, sza
nował w drugich to uczucie, a nawet w ostatnich la-

7) oddanie honorów ciałom zamordowanych pod
czas ich transportu na włoski okręt
Włosi żądania te postawili jako ultimatum. Są
one, jak twierdzą w kołach dyplomatycznych, bardzo
ciężkie i Grecję upokarzające.

Wojna w łosko-grecka?
Poseł włoski w Atenach doręczył greckiemu mini
strowi spraw zagranicznych notę, zawiadamiającą rząd
grecki o zajęciu wyspy Korfu przez wojska włoskie.
Równocześnie poseł włoski w Atenach wręczył rządowi
greckiemu drugie ultimatum, w którem rząd włoski
daje rządowi greckiemu 5 godz.in czasu na przyjęcie
lub odrzucenie warunków włoskich.

Nowi m inistrowie.
Warszawa, 1. 9. Wczoraj przybył do Belwe
deru premjer Witos i odbył z Prezydentem 2-godzinną
konferencję na temat spraw bieżących. M i. premjtr
Witos przedłożył do podpisu szereg nominacyj. Wśród
nich znajdują się nominacje ministra przemysłu i handlu
Kuchatskiego na stanowisko ministra skarbu, senatora
Smóiskiego (Ch. D.) na stanowisko ministra pracy
i opieki społecznej; posła inżyniera Szydłowskiego na
stanowisko ministra przemysłu i handlu oraz podobno
p. Nosowicza na stanowisko ministra koiei Nominacje
mają być ogłoszone dzisiaj.

Czego żądają pracownic; kolejowi
i państwowi.
Od dłuższego czasu domagają się pracownicy ko
lejowi i państwowi bezskutecznie przyznania dodatku
wyrównawczego dla Okręgu Województwa Poznań
skiego, ponieważ wzrost drożyzny w tutejszej dzielnicy
równa się wzgl przewyższa nawet drożyznę w War
szawie, Łodzi i innych miastach, pobierających osobny
dodatek wyrównawczy w wysokości do 30 proc. upo
sażenia.
W tym celu odbyło się kilka zebrań pracowników
kolejowych w dmu 29. sierpnia w którym brało udział
przeszło 4000 kolejarzy. Uchwalono jednogłośnie wnio
sek, wzywający Związki kolejowe do bezzwłocznego
podjęcia kroków celem uzgodnienia dalszego postępo
wania w tej sprawie.
W następstwie odbyła się dnia 30. bm. konferencja
przedstawicieli Zarządów miejscowych Związków ko
lejowych, na której uchwalono następującą rezolucję:
Przedstawiciele Zarządów miejscowych Związków
kolejowych, zebrani na konferencji w dniu. 30 sierpnia
stwierdzają, że przyznanie i natychmiastowe wypłacenie
dodatku wyrównawczego dla Okręgu Województwa
Poznańskiego jest nalegającą koniecznością dla za
bezpieczenia spokoju szerokich mas pracowników ko
lejowych i państwowych i usunięcia ogólnego niezado
wolenia mogącego doprowadzić do ostatecznego
tach zdawał się skłonniejszym do nabożeństwa. Wy
mówką dla niego, że nie uczęszcza! do kościołów, byl
stan zdrowia.
Wiedziano wszakże, że gotów był żenić się z pro
testantką, i duchownemu żadnemu wpływać na siebie
nie dopuszczał. Spowiednicy jego odznaczali się do
zbytku posuniętą tolerancyą.
W Częstochowie przez cały dzień jeden zatrzy
mali się królestwo, podejmowani z całym dworem
przez bogatych zakonników. Była Częstochowa na
ówczas jedynym w Polsce klasztorem — twierdzą, jakby
zabytkiem i wspomnieniem owych Ecclesiae incastellatae, których Rzym zakazywał dawniej.
Ojcowie Paulini chlubili się swą forteczką, opa
trzoną bastyonami, wałami, przekopami, murami, na
których około dwudziestu dział mieli. Nie spodzie
wano się naówczas pewnie, iż one w istocie na obronę
świętego miejsca posłużą.
Cały ten dzień prawie królowa i jej dwór spędził
w kościele i kaplicy, a król spoczywając w chłodzie.
Ztąd wprost już pospieszano na Łobzów do Kra
kowa, i w Łobzowie we dworze przez Stefana Bato
rego przebudowanym, do którego piękny ogród przy
tykał, znowu spoczywano, gotując się na uroczysty
wjazd do stolicy.
Podróż ta nie przyczyniła się wcale do zbliżenia
ku sobie królewskiej pary, lecz Marya Ludwika nadto
była poruszoną, przejętą, a po części zaciekawioną tem
wszystkiem co ją spotykało nowego i nieznanego, aby
wiele czuć mogła na obojętności męża dla siebie.
Król chwilami okazywał się nawet wesołym, a panów,
którzy go po drodze spotykali, przyjmował tak łaska
wie. jak nigdy. Potrzebował ich ująć sobie. Z narady
z Kazanowskim wynikło, iż należało wszelkiemi możliwerni sposobami na przyszły sejm umysły przygotować
i pozyskać sobie.
Dzień wjazdu był skwarnym, ale słonecznym; or
szak królewski świetny i liczny wyruszył z Łobzowa
spotykając po drodze na powitanie go śpieszące tłumy.
Pierwsze występowało miasto Kraków, stolica dawna,
panowie radni i starszyzna niosąca klucze Jzłocone; ci
zatrzymali króla w polu, a długich mów wedle zwy
czaju, niepodobna było ani uniknąć, ani ich zostawić
bez odpowiedzi. Nigdy też sztuka oratorska nie była
w Polsce posuniętą do takiego stopnia wybujałości,
jak teraz; popisywali się z nią wszyscy.
Miasto występowało okazale, chorągwie mnogich
cechów, każdy inaczej strojny, wysilały się na ubra-
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zumienie tej notatki, dając niejako odpowiedź w arty
kule p t. „jak się szuka niezgody”, (nr. 91)
Nie możemy oczywiście odpowiadać na każde
brednie, wysnute z chorobliwej fantazji autora artykułu,
gdyż tego rodzaju poiemika uwłaczałaby naszemu
pismu, obowiązek jednakże nakazuje uam sprawę tę
ponownie poruszyć.
W nr. 89 Kempener Wochenblatfu napisano wy
raźnie: D e Briefmarder sind wieder mai in Tatigkeit.
LJnlaigst wurden auf dem hiesigen Postamt einige
Briefe aufgegeben, welche, trotzdem die Adressen
deutiich und leserlich geschrieben waren, den Bestimmungsoit nicht erreichten. Der Anlass zum Verschwinden der Briefe war, dass die nicht schwerer ais 20
Gtaum, aber etwas sta;ker ais die gewóhnlichen Briefe
waren. Nicht wenig er.tiauscht wird dieser B-iefmarder
gewisen sein, dass er anstatt der erhofften 50 Tausend
Markscheine nur Zeitungspapier erbautete. Umhin ist
das Verschwinden der Briefe eine unangenehme Sacbe,
da rnan glaubt, den Inhalt an den Enofanger tioermittclt zu haben dann erst Nachricht erhatt, dass keine
Briefe eingetroffen sind. Durch aiese Briefunterschlagung machen sich diese gewissenlosen Diebe immerhin
strafoar, wo sie noch neb.mbei das Porto von dem
Briefe stehlen. Der Irrhait wird diesen Banditen wohl
wenig nutzlich sein. Es ware endlich Zeit, dass diesem Dieb das Handwerk gelegi wird. H jffentlich wird
es bei sćharf.r Kontrolle gelingen, den D:eb zu fassen.
Wynika więc z tej notatki, że nie z jakiejś skrzynki
listy zaginęły, lecz na tutejszym urzędzie pocztowym,
gdzie t k>we oddano (aufgegeben) Pozatem sprze
niewierzyć można tylko coś. co zostało powierzone,
więc w tym \yyp >dku „Briefunterschlagung' mógł
popełnić tylko urzędnik pocztowy.
Zasłanianie się gołoąłownem twńerdzeniem, że są
rozmaici ludzie, z których jedni cierpią na kleptomanję,
drudzy na słabość pojęcia, inni znów na manję wiel
kości itp, w niczem metyl ko nie usprawiedliwia tego
rodzaju kłamstw tendencyjnych, lecz naodwrót budzić
musi odrazę i potępienie każdego lojalnie myślącego
obywatela polskiego, chociażby z mniejszości narodowej.
Możliwe, iż autor artykułu chciał się wywinąć przed
odpowiedzialn ścią za zarzucanie malwersacji urzęd
nikom pocztowym, uczynił to jednakże w sposób wię
cej niż łobuzowski, starając się zrzucić winę z siebie
i tikową przypisać nam niezrozumieniem jakoby
notatki. Okazuje przytem laką „słabość pojęć1 (Auffassungsschwache) że w zaślepieniu nie widci iż sam
siebie zwalcza. Również pojęcie o kieptomanji jest
bardzo rozciągłe i powoływanie się na tego rodzaju
choroby nie zawsze na korzyść wychodzi, gdyż władze
nasze kleptomanję nazywają pospolitęm złodziejstwem.
I tak naprzykład, jeżeli któś okradnie swoją służącą,
to pakują go do ula nie jako kleptomana, iecz zwy
kłego złodzieja, —
Bezsensowne także cytowanie słów ż'nagłów ka
pisma naszego jest jedynie tylko dalszym dowodem sła
bości umysłowej (Geistesschwa he) redaktora Kempener
Wochenblattu, nie dodając bowiem za słowami,
„Za Wiarę' słowa „i Ojczyznę ", zapomina, że autor
nie żyje w jak mś państwie sezonowem, jak o tern
wciąż jeszcze rnarzy, ale w państwie polskiem, które
jest naszą ojczyzną i w imię której uważamy sobie za
obowiązek zwracać uwagę na wszetkie tego rodzaju
notatki, zohydzające i przedstawiające w fałszywem
świetle funkcjonowanie instytucji państwowych, będą
cych podwaliną naszej Ojczyzny.
— Trzcinica. Zebranie miesięczne Stów. Na
uczycieli odbędzie się w sobotę, dnia 8. września
0 godz. 4 popoł. w tutejszej szkole.
Zarząd.

Z Poznania.
— Zm iany na stanow iskach (duchownych
w A rchidjecezji poznańskiej. Kanoniczną instytucję
otrzymali księża Rogalewski Adam, komendarz w Bukownicy; Galka Kazimierz, komendarz w Lewicach;
WąsowiCi Zygmunt, komendarz w Kołaczkowie. Ko
mendę wzgiędnie administrację otrzymali księża Szwaba
Norbert, proboszcz z Białężyna, administrację w Długiej
Goślinie; Od 1 października Ogrodowski Stefan, wikarjusz ze Lwówka komendę w Drzeczkowie; Wierzchaczewski Maksymiljan, proboszcz ze Stawu, komendę
w Gołaszynie; Janusz Zygmunt, administrator z Drzeczkowa, komendę w Kieczczewie; Laurentowski Fran
ciszek, wikarjusz z Lubinia, komendę w Bardzie: Steinmetz Paweł, dziekan i proboszcz w Osiecznie. komendę
w Zbarzewie z prawem sybsiytuowania ks. Radernachera Franciszka, proboszcza z Gołanic. — Na wikarjaty powołani zostali księża: Radzki Stefan, wikarjusz
z Ostrowa do Doruchowa; Jeleński Franciszek, neopresbiter, do kościoła św. Jana w Komandorji; Ko
walski Wincenty, neopresbiter, do Ostrzeszowa; Żucbowski Witold, II mansjonarz i wikarjusz przy kościele
św. Wojciecha w Poznaniu jako wikarjusz przy kaplicy
publicznej na Winiarach; Osowicki Marjan, wikarjusz
z Kępna, do Wolsztyna; Beyga Edmund, wikarjusz
z Kobylina, na III wikarjat do kościoła św. Marcina
w PozHaniu; Laurentowski Franciszek, wikarjusz z Lu
binia na 111 mansjonarjat i wikarjat średzki do Murzynowa kościelnego; Troska Brunon, 111 mansjonarjusz
i wikarjusz z Murzynowa kościelnego na I! mansjonarjat
1 wikarjat w Środzie; Szwedziński Stanisław z Gołaszyna na wikarjat w parafji Czarakowskiej dla kaplicy
w Kruszewie,
— Precz z wy robam i zagraniczaem i. Tow.
Ziemianek w Poznaniu ogłasza następującą odezwę:
Zwracamy uwagę na interpelację Senatora Sniidrzyńskiego i kol. Klubu Chrześcijańsko-Narodowego —do Pana Ministra Skarbu — w sprawie nadmiernego

importu do Polski przedmiotów zbytku, ogłoszoną
w dniu 15 sierpnia 1923 r. Uznajemy konieczność żą
dania ograniczeń przywozu rzeczy zbytku z zagranicy
i dopominam/ się odnośnych zarządzeń. Ponieważ
cale społeczeństwo winno współdziałać w tern kie
runku, przeto prosimy ogól Ziemianek, który docenia
ważność tej sprawy o czynne poparcie przez wstrzy
mywanie się od kupowania rzeczy luksusowych z za
granicy sprowadzanych, oraz wywieranie wpływu na
ogól społeczeństwa.

Z c a łe j P o ls k i.
— Jaki winien być policjant poDki ? Do
rozkazu dziennego komendanta policji miasta Warsza
wy dołączono załącznik, w którym podano niezbędne
przymioty każdego dobrego policjanta polskiego. Są
to: religijność, sumienność, litość, sprawiedliwość,
cierpliwość, zimna krew, energja, odwaga, karność,
uwaga, trzeźwość.
— M ądre zarządzenie. Ministerstwo zdrowia
stanowczo zakazało przedstawień publicznych okultystów, hypnotyzerów, spirytystów i t/ p. szarlatanów.
0 ile w podobnych przedstawieniach wezmą udział
lekarze, ma być przeciw nim wdrożone dochodzenie
dyscyplinarne przez odnośną Izbę lekarską. Mądre to
zarządzenie winno być u nas pilnie przestrzegane, aby
już raz pjłożyć kres nadużyciom i wyzyskowi łatwo
wiernej publiczności.
— Tragiczny w ypadek na jeziorze. Z Leszna
donoszą, że w ubiegłą niedzielę wieczorem wydarzył
się w Osieczpie okropny wypadek. W czasie przejaż
dżki na jeziorze łódź się przewróciła i uczestnicy, dwóch
młodych ludzi i jedna panienka wpadli do wody. jeden
zdołał się uratować, drugi Feliks jakubowski z Leszna
1 panna Magdalena S/.ulcówńa z Leszna utonęli. Za
rządzone poszukiwania za topielcami nie daty dotych
czas żadnego wyniku. Wdrożone śledztwo wykaże,
kto zawinił nieszczęściu.
*
— 30 miijonów mk. niem. kosztuje wiza n ie 
miecka. Konsulat niemiecki komunikuje, że od ponie
działku wiza niemiecka kosztować będzie 30 miijonów
marek niemieckich.
— Pożar fabryki w Łodzi. Przeć kiiku dniami
wieczorem wybuchł pożar w fabryce Braci Lubińskich
i Wężyka, przy ulicy Prywatnej, na pierwszetn piętrze
w oddziale zgrzebiarek i rozszerzył się z gwałtowną
szybkością. Wśród robotników wybuch? popłoch i po
częli wyskakiwać przez okno. Pierwszy wyskoczył
Kazimierz Łuszczak, który uległ potłuczeniu nóg, za
nim wyskoczył Bruno Szurka, który uiegł potłuczeniu
rąk i nóg. Akcja ratownicza była prowadzoną nad
zwyczaj sprężyście. Po dwugodzinnej pracy straż
ogniowa zdołała pożar zlokalizować. Cała fabryka
wraz z maszynami została zniszczona. Straty wynestą
kilka miljardów marek. Fabryka zatrudnia 120 robot
ników pracujących na 3 zmiany. Dzięki energicznej
akcji, zdołano uratować większość surowców, oraz
uchronić pobliskie budynki fabryczne od przeniesienia
pożaru.
— W ybuch w elektrow ni w Kostrzynie.
W d. 22 bm. nastąpił wybuch w centrali elektrowni
w Kostrzynie. Wybuch byt taię silny, że kolo zapę*
dowe maszyny z wyrwaną częścią ostatniej przypusz
czalnej wagi razem około 60 centnarów przebiło dach
kotłowni i w łnku około 20 metrowym spadło na
przyległą ulicę Kolejową — gdzie na szczęście pano
wał spokój — zagrzebując się w ziemię. — Budynek
masywny zrównany z ziemią a z budynku mieszkalnego
pozostały tylko 3 ściany i powybijane okna Dla zo
brazowania siły wybuchu należy dodać, że kawały że
laza i części budynku, ważące aż do kilku centnarów
spadały na ulice sąsiednie i podwórza, gdzie także
kilkadziesiąt szyb z okien wypadło. Niestety, nie obyło
się także bez ofiar w ludziach. Palacz Korcz zmarł
po dwugodzinnych męczarniach z powodu odniesio
nych ciężkich ran, oparzenia i pęknięcia czaszki, nie
odzyskawszy przytomności.
Palacz Kubiak odniósł
stosunkowo lżejsze obrażenia cielesne, bo prócz wy
bitych zębów i rozcięcia wargi, nic mu się więcej nie
stało.
— O hydna zem sta opryszków. W Warszawie
przy ulicy Mokotowskiej dokonano na osobie 28 letniej
praczki-posługaczki Małgorzaty Różyckiej ohydnego
mordu. Około godziny 8 i pół wiecz. do mieszkania
Różyckiej zgłosiło się dwóch jakichś ludzi. Różycka
znajdowała się w sąsiedniem mieszkaniu. Gdy po
chwili Różycka wywołana przez nich, wyszła na kurytarz, jeden z przybyłych zastąpił jej drogę, dragi zaś
bez żadnych wyjaśnień, wydobył ostry nóż i utopił go
w okolicy serca. Różycka runęia na ziemię, zbrodniarze
zaś szybko zbiegli, nie zatrzymani przez nikogo, jęki
rannej zaalarmowały mieszkańców korytarza, którzy też
natychmiast wezwali Pogotowie Ratunkowe i zawia
domili policję. W chwili, gdy lekarz Pogotowia przy
był na miejsce, Różycka znajdowała się w stanie agonji
i wkrótce zmarła. Istnieje podejrzenie, że zbrodnia
była aktem zemsty jakichś niebezpiecznych opryszków.
Prowadzone w tym kierunku dochodzenie dopro
wadziło do aresztowania w różnych norach poszukiwa
nych od dawna przescępców,
— Pojawienie się wilków. Z kfesów donoszą,
że w powiecie wołkolyskim tak się rozpanoszyły wilki,
że nawet w biały dzień podchodzą pod, zagr;dy
wieśniacze.

— Straszne sitnlki głodu w Niemczech. Dzien
niki przepełnione sa wiadomościami o masowych za
truciach ludzi wskutek spożywania jadowitych grzybów.
Ź powodu katastrofalnego braku środków żywności
Jedność miejska masami buszuje po lasach, szukaiae
jagód, roślin zastępujących szpinak i grzybów. Te
ostatnie zbierane są zupełnie bez znajomości, czy są
zdatne do jedzenia lub nie, a w następstwie tego
mnóstwo ludzi ulega zatruciu. I tak w Berlinie rodzina
golarza Heidenreicba, składająca się z 11 osób, po
spożyciu jadowitych grzybów zachorowała, z czego
niebawem irr.zrhi 9 osób. O podobnych wypadkach
donoszą z całych Niemiec. Także wilcze jagody po
chłonęły mnóstwo ofiar, mianowicie wśród dzieci.
— Żydowscy władcy Rosji. Organy żydowskie
z tryumfem podają wiadomość o niesłychanem uprzy
wilejowaniu żydów w Rosji. Według relacji z Moskwy,
naczelny komitet cenzury teatralnej zabronił wystawia
nia sztuk, scen, obrazów, oraz kupletów itp„ które
wyszydzają i ośmieszają żydów. Z-broniono także
używać specjalnego , akcentu" żydowskiego w sztukach,
w których przedstawiani sa żydzi, Zakaz ten jest nsilepszem .twierdzeniem, że w bolszewickiej Rosji żydzi
są władcami, z których nawet żartowt.ć r.ie wolno.
Prasa żydowska stwierdziła nieostrożnie, że Rosją
rządzą żydzi, a bolszewizm jest narzędziem żydostwa.
— "Wzrost bezrobocia w Niemczech. Beri li
ski urząd pośrednictwa pracy komunikuje, -ż obecną
sytuację gospodarczą cechuje pogarszający się wzre t
bezrobocia. W tygodniu bieżącym liczba zapisanych
w biurach pośrednictwa pracy wynosiła 67274 w ty
godniu noprzednim 63929.
— Ewakuacja Konstantynopola. New Jork He
rald donosi z Konstantynopola, źe wszyscy komisarze
koalicyjni zawiadomili władze tureckie, iż w dniu dzi
siejszym rozpocznie się ewakuacja Konstantynopola
i Czanaku.
— 5-letni samobójca. Prasa hiszpańska żywo
omawia samobójstwo 5 letniego chłopa, pisma przy
noszą duże sprawozdanie o tern niezwykłem wydarze
niu. Mały samobójca Eaptysta Mouroy był synem
dzierżawcy fermy. Życie odebrał sobie z powodu urażonej boleśnie ambicji. Malec zakradł się do pgrodu
sąsiada i kradł tam owoce. Ojciec,, który go złapał na
gorącym uczynku, ukarał go dor źnie. To ojcowskie
skarcenie dotknęło tak silnie ambicję chłopca, że 5-letrti
dzieciak powiesił się na drzewie, jest to, jak się zdaje,
najmłodszy samobójca o jakim kiedykolwiek słyszano.

winne padłe lub zabite konie, osły,
bydło rogate, świnie, owce i kozy być od®
z skórą do rakami w Kępnie a to celem
wego usunięcia.
Przekroczenia tego rozporządzenia P^'1
wymienionem w § 7,
<
P. P. Sołtysów i Przełożonych obszarofl
wzywam by o każdym wypadku nieodstawf
do rakami mnie bezzwłocznie powiadom®
Kępno, dnia 31. sierpnia 1923 f
L dz, 1747/23 WP.
‘ Starostą Kasp

■o.
9
10.
11.
12.
13.

iviasro Kucnenne
45 000 „
8 GOO „
S&r-twaróg
9 000 „
Ser-krajanka
if
mendel
28 000 .,
Jaja
50 000 „
funt
Okrasa świeżą.
1
60 000 „
Okrasa wędzona
Ceny te obowią: ■ja od środy, dnia 29 sierpnia do
3 września 1923 r. Winni przekroczenia niniejszego
karani będą w myś! obowiązujących przepisów.
Kępno, dnia 28 sierpnia 1923 r.
Starosta, Kasprzak.

Dla rozrywki.

O bwieszczenie,

dotyczące taryfy opłat za oględziny bydła rzeźnego
i mięsa wraz z trychinoskopią, obowiązujące na obszarze
Województwa Poznańskiego, z wyjątkiem rzeźni p u 
blicznych.
Na mocy § 14 rozo. dot. ust. wykon, do oględzin
bydła rzeźnego i badania mięsa z 28 VIII 1902 uchy
lając rozporządzenie moie z dnia 2. VIII 23 L dz.
6124/23 I, D ustanawiam podwyższenie dotychczasowej
taryfy za oględziny bydła rzeźnego, mięsa i trychinos
kopię jak następuje:
Art 1.
A) Za zwyczajne badanie mięsa i trychinoskopię
łącznie z oględzinami bydła rzeźnego:
1) Sztuka bydła rog. wyjąwszy cielęta do
do 3 miesięcy
30 000 rrkp.
2) sztuka trzody chlewnej
a) oględziny żywej sztuki rzeźnej wraz
z badaniem mięsa i trychin
20 000 „
b) oględziny żywej sztuki rzeźnej wraz
z badaniem mięsa bez trychin
15 000 „
ej trycbinoskonja zarra
7 500 „
3) cielęta do 3 miesięcy, owca, koza lub
inne małe zwierzęta
10 000 „
4) koń, osioł, muł, osłomuł
30 000 „
hrt. 2.
Oglądacz mięsa otrzymuie na koszta podwody za
każdy kilometr podwójny 4 000 mk.
Art 7
B) 1. Lekarze weterynaryjni pobierają za każde
uzupełniające badanie mięsa bez względu na gatunek
zwierzęcia 30000 mko od sztuki, a o He odbywają
p dróż, opłaca się za każdy podwójny kilometr 8000 mk.
Powyższa taryfa opłat ustanowiona z r strzeżeniem
każdochwilowego odwołania, wchodzi w- życie z dniem
ogłoszenia.
Poznań, dnia 21 sierpnia 3923.
Wojewoda (—) Bniński.
Powyższe podaję do ogólnej wiadomości.
Kępno, dn:a 25. sieronia 1923 r.
Na podstawie rozporządzenia p. Wojewody P o 
L.
dz,
6068/23. S. IV.
Starosta, Kasprzak.
znańskiego z dnia 19. 8. 23. 1. ć.t 1816/23. 1. Apr.
Komisja ustalająca wytyczne ceny targowe ustaliła dta
powiatu kępińskiego na :?.as od 27 sierpnia do D otyczy usuw ania p?»dliny i m ięsa nie»
zdatnego do spożycia ludzkiego
3 września I92ć
następujące ceny r.a artykuły
pierwszej potrzeby:
w powiecie kępińskim.
1. Mąka żytnia
10 000 mk.
Wszystkim właścicielom zwierząt domowych po
kg2. Mięso wieprzowe
funt 38000—40 000 „
wiatu Kępińskiego zwracam iszczę raz uwagę na moje
30 000—35000
3. Mięso wołowe
rc-soor radzenie policyjne z '.łn:< 18 kwiet m i923 r.
4. Ziemniaki
Ctf.
55 000 M C;c ' ■■•'z.-ne w Oredo.vmku Urzędowym pow;-<tu kępiń
5. Chleb żytni
funt
4 500 „
skiego z dnia 5 m? :a 1923 r. Nr. 20
rzec miocie
6. Mleko niezbierane
3000
litr
usuwania padliny i mięsa niezdatnego do spożycia.

T y l k o d w i e p a r t j e.
— Niesłusznie twierdzą, że gdzie
tam trzy zdania. Przeczy temu najiup®”1"
nego sejmu?
— A to w jaki sposób?
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— Bo przecież tam właściwie są *y111»Nowy
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Kurs giełdy warsza^ 1
(Notowania nieoficjalne-)
z dnia 1 września 1923 rMarka niemiecka
Doiary Stanów Zjedn.
Funty angielskie
Franki francuskie
Frank- szwajcarskie

m.

S ło m ę

moczoną
niemoczoną

ln ia n ą

Słomę lnianą
Len łamany
Stołowe kartofle

m
m

roszoną
nieroszoną

kupuje wagonowo za gotówkę

i

Koperty
format urzędowy
ma na składzie

i

m Świadectwa

stanowienia

te,-

Ks. Lichnowskiego.
Oferty z podaniem ilości przesyłać pod adresem

Centrala zakupu -nu W. W olański,
KĘPNO — H otel C e n tra ln y .

poleca
Drukarnia Spółkowa
w Kępnie.

u PO**
:z£51

Urzędowe notowania z dn, 1- * W
'2S’
loco Poznań za 100 kg.
burt°'*
natychmiast cer
Żyto n<--we
Pszenica nowa
Jęcziineń brow.
Owies nowy
Mąka żytnia
Ospa żytnia
Ospa j ązęnna.
Rzep;
.
.
.
Rzepik
.
.
.
Usposobienie spokojne.
raku s(tOl°
Uwagi: Transakcje wobec
sytuacja rynkowa obojętna.
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Drukarnia Spółkowa
w Kępnie.
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Giełda zbożowa
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P. P. KUPCY!
Zanim zaopatrzycie się w wyroby bawełniane
cegłę s ż ń i b
jak piótna, barchany, wsypy poście
lowe, fartuchowe, Oksfordy i t.d.
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Kit $5*

przekonajcie się
o cenach i wyborze w dziale hurtowym.

Potrzebny

Łóżeczko

dziecięce, prawie nowe,
modnie odrobione zaraz
na sprzedaż.
Gdzie? wskaże eksp. N.
P. L.
896

silny chłopiec
Zgłoszenia przjmuje
ekspedycja Nowego Przyjaciela Ludu.

SKŁAD PŁÓTNA

J W. Mikołajczyk i S-ka.
O stró w , Rynek 25 w podwórzu.
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