'PTjtóf Bo&ą, m Wiarę i OTefyań#

tylko'
ni. *Nowy Przyjaciel

I

m da -

dokone cudfcg

|

Pismo polsko-katolckic w południowej części Wielkopolski
Lydu" wychodzi tryy razy tygodniowo.

ta poczcie z odnoszeniem miesięcznie 10C0O mi.
ifoycji bez odnoszenia miesięcznie 9900 m. z odnosz-w dom 10000 m,
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miesięcznie 12500 ink.
Pojedynczy egzemplarz 1000 znk.
'1Pcd opaską 2 Iranki. W innych krajach 100 procent drożej.

C e n a o g ło s z e ń :

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres aia Ii3 tów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wikp.)
Druk i nakład: Drukarni Sportowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

Zwyczajne za wiersz nonparclow,y jednołamowy
2000 m i
Żałobne i dla poszukujących pracy
■ 15C0 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
. 6000 „
Przed tekstem na 1 stronie
. 8000 „
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na czwartek 6 września 1923 r.

Rok X.

iM
starzć s:ę paskarstwo i drożyznę zgnieść. Nauka ekoDziwnym zbiegiem okoliczności popularność księ
nomji
wykazuje,
że
środków
do
aego
}es«bardzo
wiele.
cia
regenta
właśnie bezpośrednio przed kaiastrofąi za
jPfO
4CKl
Jeden z nich zastosował obecny rząd. A mianowicie, jaśniała w całym blasku, gdy książę regent, zrywając
li.
Ś;ro<w
fOl n
0śi vi P°przednim artykule pod tyra samym tytułem wyasygnował ogromne sumy pieniędzy na ręce komi z dawną tradycją, odbył wycieczkę na szczyt świętej
n 5 (■'% dp zasług obecnego rządu zerwanie z dwie- sarza crożjżr.ianego p. Bajdy, ceiem zakupu przez góry, wiecznym śniegiem pokrytego, wygasłego wulkanta
^ 6,0eanii, które w egremnej mierze przyczyniały niego zapasów najważniejszych produktów żywnościo Fu* dżyjamy. — Był to nieprzerwany szereg owacyj dla
ij ,u!nuwania skarbu. Pierwszą z nich to uży- wych. W ciągu zimy przy każdym objawie chęci spe młodzieńca, na którego ciężka choroba ojca złożyła
kulacji komisarz oszczędnościowy będzie wypusz
y^Sk ii 'Vaius oi>cych do podir2ymania sztucznego kursu czać na rynek czy to zbożowy, czy towarowy, przedwcześnie jarzmo władzy. Okoliczności, wśród
klórych nastąpił zalew johohamy i Tokio przez morze
**
drogą — to udzielanie kredytów rządowzględnie
do
rąk
kooperatyw
i
stowarzyszeń
współ*
przypominają największą w dziejach nowożytnych kai.
J*a wielkiego przemysłu bez rozumnych warundziełczych
u-kie
ilości
zmagazynowanych
towarów
i
po
tastrcię
żywiołową
—
zniszczenie
Lizbony
w
r.
1755.
i pCtu, uwzględniających deprecjację marki polL ,° wyrzuceniu prze2 rząd generała Sikorskiego takiej cenie, żeby można było w zarodku stłumić ludo
N a gruzach Yokoham y i Tokio.
J ni£h tygodniach jego istnienia 22 miłjonów do- żercze chęci hyen paskarskich, jak to widzimy, jest
Wiadomości, nadchodzące z Japonji brzmią coraz
'
Podtrzymanie fikcyjnej ceny marki polskiej to podobna metoda do polityki Ministerstwa skarbu bardziej ponuro, Wskutek trzęsienia ziemi w samem *'
w
dziedzinie
przeciwstawiania
się
spekulacji
na
cenach
■ c
za jeden dalar) ij. sumy za którą inożna
Tokio zginęło około 100 tys. osób, a kilka miast nad
t u>kupić v szystkie marki będące w obiegu, obcych walut.
morskich zostało zmiecionych z powierzchni ziemi
asz był zupełnie pusty. . A jednak rząd nowy
przez orkan. Sądzić należy, że gdy nadejdą szczegó
ttieć do rozporządzenia waluty zagraniczne,
łowe wiadomości o rozmiarach klęski, okaże się ona
iNc .----------prowadzić politykę ------------,.
finansową. . przeto
boyło
jv przeprowadzenie kilku transakcji wy*
Ministerstwo skarbu zarządziło, aby celem doko 0 wiele większą, niż dziś przypuszczać można. „Gaz.
£% które niestety miały małe zrozumienie nania potrąceń podatku dochodowego przy wypłacie Warsz4* pisze, że nieszczęście, które dotknęło naród
uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za pracę japoński, znajdzie żywy oddźwięk w uczuciach Polski,
-- —- —■<>
iw v>:w t.jr /-zagraniczne
u ^ iu jiii.i. 1.-. ciuzyskane
ijj
warstwach.
Waluty
aozakcji, rząd polski używa jedysiie na gieł- najemną łącznie z dodatkiem.drożyźnianym, poczynając która pamięta o pomocy, jakiej doznawali Polacy, rzu
ceni losami wojny nad wybrzeża Japonji od narodu
ty® wypadku, jeżeli chce się przeciwstawić cd 1 września 1923 roku, ustalono stopę procentową 1 rządu japońskiego. Choć rozmiary katastrofy są
t grającej na zniżkę marki. Jestto stanowisko
podatku w ten coosób, że w stosunku rocznym oblicza ogromne, jednak działalność i bart ducha* narodu ja
tpA*...._
•
• z jednej
• - • strony
•
się tylko tę wysokość uposażenia, która przypadła do
poziiiune,
ponieważ
pozostawia
pońskiego oraz jego zdolności organizacyjne przezwy-.
.^usdej chwili breń przeciw spekulacji. wypłaty w dniu i sierpnia rb„ względnie o ile chodzi
• wtiOk i j *ilc
dAdiuM
- •.. w dniu 31 lipca rb., pozostała zas -wysokość ma oyć bernatorów Ossaki i Kobe nasiępujący telegram:
papierów zagranicznych, W sprawie udzie- przyjmowań:■ jako wynagrodzenie jednorazowe.
Miasto Yokobama wskutek trzęsienia ziemi uległo
—K^ytów wielkiemu przemysłowi za rządów lewiEwentualny procentowy dodatek dtpżyźniany, wy zupełnemu zniszczeniu. Mnóstwo ludzi straciło życie,.
lu^. (° ironjc!) postępowano w ten sposób, że płacany oddzieln e w c-ąga miesiąca już po dokonaniu Nie mamy wody ani żywności. Proszę o przysłanie
\i» czki następował nie po parytecie złota, ale wypłaty poborów, należy traktować jako wynagrodze środków spożywczych. ’ Według dalszych telegramów,
A nominalnej marki. A więc jeśli jakaś fabryka nie samoistne, od którego należy potrącać podatek jakie nadchodzą do Paryża, prawie wszystkie najza
i
J ' Siębiorstwo pożyczyło od rządu 20 miłjonów według stopy procentowej, przypadającej od tego wy możniejsze j najwięcej zaludnione miasta i wsi między
roku, zwracało go 1923 ministrowi Grabtejże samej sumie! Rząd „reakcyjny14, rząd nagrodzenia samoistnego, obliczonego w stosunku Tokio a Ossaki padły ofiarą trzęsienia ziemi, które
rocznym. — Zasada ta m3 zastosowanie również przy trwało 6 minut i objęło przestrzeń 350 klin. W całej
■ja
„kapitalistów.i obszarników14 po» rząd
■~~’Z~ »/---1
-----t---obliczań o podatku w razie -wypłat dod3tków droży* Japonji został proklamowany stan wojenny. Według
■®
apt; MB'Ostatni
' rf 'tego przykład dostał
‘ ■ ' * «się na^
H
0'_"Rizod.
radiotelegraficznych doniesień z okrętów 200 tys. ludzi
znianych w ciągu miesiąca sierpnia rb.
Wa , 2tt>
2akłady włókiennicze w Żyrardowie
zostało bez dachu i pożywienia, W Tokio z 15 dziel
^ f a w ą zapożyczone od rządu w 1922' roku
nic 10 uległo zupełnemu zniszczeniu.
marek musiały zwrócić obecnemu miniKatastrofa
żywiołowa
w
iaponji.
^ ', 2fbu za rządów „endecji'420 miliardów marek.
W yrazy w spółczucia Rządu Polskiego.
Y okcham a w gruzach.
J n 'j!t ra2y więcej, ile razy spadła cena marki
Warszawa, 3. 9. Po nadejściu wiadomości o tra
Paryż. 2. 9. Z St. Francisco donoszą przez radjo,
fil |{, sit» pod groźbą obcięcia wszystkich dalgicznej
katastrofie, jaka dotknęła Japonję, p. min. spraw
rf*J < % t ó w . Podobnie postępuje reąd polski 2e że Yokohama zoststa prawie doszczętnie zniszczona zagranicznych
dr. Marjan Seyda w towarzystwie szefa
przez
wczorajsze
trzęsienie
ziemi.
Ofiary
w
ludziach
przedsiębiorstwami, które zapożyczone są
oretokułu, dyr. gabinetu p. Przeidzieckiego udał się
■“■b pj... dostępowanie to z jednej strony ochrania ^ są oibrzymie.
ilo poselstwa japońskiego i na ręce charge d’affaires
Stolica zniszczona.
A ikięik^a przed straani. z drugiej
v . zaś >
uniemoźli- j
japońskiego
p. Mcrikazu- Ida żłożył wyrazy współczucia
Tokio, 2 9. Tokio i Yokosuha zostały zniszczone
finansistom robienia kolosalnych fortun
w
imieniu
rządu
polskiego.
przez trzęsienie ziemi.
państwa.
W spółczucie Francji,
Oberwanie się chm ur —■ ucieczka ludności,
\ pbwpy spadek naszej waluty w parę dni po
St.
Francisco^
2.
9.
Kilkakrotne
wstrząśnienie
Paryż, 2, 9. Cała prasa francuska przejęta jest
tbi^dów przez większość polską, jako scheda
V , ń lewicy wywołało zupełnie zrozumiały sejsmiczne, powtarzające się w ciągu dnia i deszcze, głębokiem współczuciem dla Japonji w jej strasznem
na wszelkie wytwory i produkty, co ludzie spowodowane oberwaniem się chmur, zburzyły Tokio, nieszczęściu.
Ptjl j bywają drożyzną. Demagodzy i ludzie, któ- specjalnie w okolicach góry Fuji. Ludność Yokohamy
'4
na tem, ażeby Polacy rządząc we własnym starała się uratować na okrętach. Połączenie telegra
Slu^Promitowali się jak najbardziej, wyzyskali ficzne z północno-zachodnią stroną Japonji zostało.
twierdząc, że rząd narodowy sam wywołuje przerwane.
Runięcie wieży — zatonięcie okrętów.
jWijJL1 Paskarstwa nie zwalcza. Argumenty te, nie
Przed kilkunastu dniami odbył się w Warszawie
St.
Francisco, 2. 9. Havas donosi drogą radio
łSty ^ się, gdyby trafiały do rozumu dzieci, ale
przed
sądem okręgowym proces o spłacenie hipoteki,
.pych s^> gdy trafiają do umysłów nawet ludzi po- telegraficzną, że książę regent Hiwohito z rodziną ocalał. który ma doniosłe znaczenie zasadnicze w orzecznictwie
K
•Vvy.twarzaiąc tem samem niepożądaną atmo* Wieża Asahusa runęła. Wiele okrętów zginęło na sądowem.
i j o jakiejkolwiek pracy w imię racji stanu. Wie- skutek burzy.
Sprawa przedstawia się następująco:
Tokio w płomieniach.
Czuietny się w obowiązku jaknajmocniej
P. Teofila Breymeyerowa była właścicielką domu
$t. Francisco, 2. 9. Ostatnie wiadomości donoszą,
•N jt; c» że troska o uregulowanie stosunku cen
w
Warszawie,
położonego przy ulicy Świętokrzyskiej
Wc j jedną z najpierwszych nowego gabinetu. że Tokio jest w cygniu. Płomienie objęły całe miasto. nr. 13. Dnia 20 października 1920 r. sprzedała ona
jCnttia -i-Sł n’ezw>kle trudne do rozstrzygnięcia. Budynki runęły, kanalizacja zburzona.
ten dom Bankowi Komunalnemu za dwa miljony mk.,
Szczegóły katastrofy.
• kandydaci na ministrów sądzą, że należy
St. Francisco, 2 9. Ostatnie wiadomości z Tokio z których w dniu 20 kwietnia 1923 miała odebrać
f bąd ° wyznaczania cen na wszystkie towary
miljon marek jako resztę ceny domu.
/
‘ Oznaczałoby to powrócenie do systemu donoszą, że skutkiem trzęsienia ziemi wiele pociągów,
Gdy nadszedł termin płatności tej raty ostatniej
zdążających
do
Tokio,
wykoleiło
się.
Katastrofa
jest
jaka recepta ma być zastoso
f ^ n e g o Bo
- jeśli
‘ -.......
w
kwietniu
rb., pani B. odmówiła przyjęcia miljona
*° :......
musi być —Ł*-—
zastosowana konsekwentnie olbrzymia. Fale morskie zatopiły Yokohame. Pałac marek. Wówczas nowonabywca domu Bank Komu
V £h ^ciągłości. W praktyce zastosowanie tak cesarski spalony.
nalny zaofiarował jej sumę tę przez notarjusza, a gdy
Los stolicy i rodziny cesarskiej.
'i, alob; fcn maksymalnych notowanych przez władzę,
i to wezwanie nie poskutkowało, złożył kapitał do de
Warszawa,
3.
9.
Opierając
się
na
niskiej
względnie
\ \ ^ . Jię nawrotowi do stosunków podczas
pozytu zgodnie z przepisami prawnemi i wystąpił
Va'bo
23 cenę oficjalną nie można było nabyć cyfrze zabitych, zdaje się, że stolica Japonji Tokio, nie z procesem o uznanie sumy jako spłaconej i wyma
*e!k Minimalnych ilościach, natomiast pcbocz- podzieliła w zupełności losu Jokohamy. Wskazuje na zaniu długu z księgi wykazu hipotecznego.
to również fakt, że książę regent wraz z rodziną uszli
V r°łitifc '0 łowaru było wbród, ale po cenach śmierci. Fakt to wielkiego znaczenia, albowiem wy
Termin w tym procesie odbył się w dniu 16 sier
wy^S2ych. Jeżeli już w 1921 roku zapropnia
br. w Warszawie przed’wydziałem X sądu okrę
ko * całem państwie wolny handel, to mus,- klucza możliwość, by katastrofa kosmiczna zamieniła gowego,
hsekwenlni i na podstawie wolnego handlu się w polityczną.

C o J u ż z r o b io n o ?

t

Dekady wyrok w sprawie spłacenia hipoteki.

Uwadze pp. Kapców i Przemysłów

Obrońca pozwanej, adwokat Ettinger dowodzi} że 1
Stan o b lę ż e n ia w Grecji.
______: <u f o r a
żądanie powodu winno być oddalone, gdyż suma za- [
„Petit Parisien" donosi z Aten, że w całej Grecji
Z okazji wystawy rolniczo-przemysłowej
wK?P
1 ofiarowana nie może być uznana za równą sumie j ogłoszony został stan oblężenia. Według doniesień
wydany
zostanie
nadzwyczajny,
zwiększony
n;|
dłużnej. Miijon marek w r. 1920 inną miał wartość. [ pism włoskich w Atenach panuje ogromne wzburzenie.
„Nowego
Przyjaciela
Ludu“
oraz
„Informator
Ianiżeli jeden m;!jon mk. w r. 1923. Wtedy równał I W łonie gabinetu greckiego mają nastąpić niebawem
wowy.“
-JH K
się on połowie wartości całego domu, a dzisiaj nie j poważne zmiany.
Pp. Kupcom i Przemysłowcom, którym za‘®^ i®
i starczy nawet na wstawienie szyb do okien. Marka f
tern, aby ich firmy znane były ogółowi, naiięPs?’*Iró
Pow ołanie pod bron oficerów
| r,! polska nie jest miernikiem wartości, lecz tylko zerobią
sobie reklamę, ogłaszając się w wyżej wy®lej,
j jWnętrznym, formalnym jej wyrazem, bonie jest zabezjugosłow iańskich i rum uńskich.
y
wwydawnictwach.
y u u »V «*4 w*. r » V.
nionycb
) 'pieczona złotem; marka jest tylko znakiem obiegowym,
->--------- tedy ,interesie
Z Wiednia donoszą. że bawiący za granicą ofice
W własnym
winni zainteresuj,,in!
!podlegającym wymianie według kursu, który w przy- rowie armj: jugosłowiańskiej otrzymali rozkaz powo skorzystać z nadarzającej się okazji niezatfoor i t
ii szłości dopiero ustalony będzie. Należy więc do da- łujący ch d id broń. Taki sam rozkaz mieli otrzymać
kił
źródła korzystnej reklamy, nie należy bowiem
(:, ;j nego przypadku zastosować czynnik uczciwości i mieć
&0:
oficerowie
rumuńscy.
nieć,
że
reklama
to
dźwignia
handlu.
i ■! na względzie to,-co było zamiarem stron w chwili za
Ogłoszenia
przyjmuje
Drukarnia
Spólko.wa
w
wtGoj,
M obilizacja w e W łoszech.
i
wierania aktu kupna, względnie sprzedaży domu
A
„Daily M ni informuje, że rząd włoski zarządził
W dalszym ciągu powoływał się rzecznik pani B
fjski
'
.na orzecznictwo sądów francuskich i niemieckich powołanie d<vóei roczników rezerw pod broń. Za
pr
|
w przypadkach podobnych, na znany wyrok Sądu prowadzono cenzurę wszystkich pism.
l a l i -Najwyższego w sprawie spłaty długów rublowych
tęb
Ruchy wojsk w łoskich.
: przedwojennych, a wreszcie przytoczył, że i skarb
Kalendarz rzym sko-katolicki
Rząd w:
wydał zakaz umieszczania w dzien
t j ; państwa przy przyjmowaniu rat podatków stusuie
nikach
szczegółów
o
ruchach
wojsk
Wojska
włoskie
j5
go września Wawrzyniec Justyn w.
Środa
lilff wiwżnik, obliczony w stosunku do cen danej chwili.
G-go
Moizorw vz tow
Makary
tow. mm..
mm., Sąd okręgowy, wydając wyrok w tej sprawie, od- zgrupowane wzdłuż granicy . albańskie:, znajdują . się Czwartek
„
Melchjor Grodz, ra.,
7-go
Piątek
w
odległości
zaledwie
100
metrów
od
posterunków
|]'i dalii skargę Banku Komunalnego, a tem samem uzna',
iłW ;
Wschód słońica o godz. 5,17
|f
M
0,19
o
liii,;, że zaplata miijona marek w r. 1923 nie jest spłatą gre
Mi
5,20
o
'.'■}/ długu zaciągniętego w tej samej sumie w r. 1920.
Wyrok ten ma znaczenie doniosłe w sprawie spłaty
MIEJSCOWA.
|;i| długów hipotecznych, zaciągniętych w walucie lepszej,
i ' IfU
■— Ceny wytyczne,
j- Ostatnie słowo ma jeszcze Sąd Naj wyższy, a jest moNa
zasadzie
rozporządzenia
Pżhwem, lub nawet prawdopodobnym, że Sąd Najwyż
znąńskiego z dnia 19. 8. 23. 1 dz.
:|r szy wyroić ten potwierdzi.
,
Term in zw ołania Sejmu.
Komisja ustalająca wytyczne ceny targowe u>-- » ^
Zostało ustalone, że obrady Sejmu nie rozpoczną powiatu kępińskiego na c-as od 3 wrze5-.:i#aca
się wcześniej jak w odłowie października. W pierw 11 września 1923 r. następujące ceny wyg Inka
# I,,, d
szych dniach października obradować bedzie Konwent artykuły pierwszej potrzeby:
43^
funt
1. Mąka żytnia
Senjorów,
który
ustali
termin
zwołania
Sejmu.
Szczegóły z a ję c ia K orfu.
1 funt 38 0002 Mięso v;ieprzow'e
KS
30 000- -35
Przyjazd prezydenta austriackiego
|||‘
Ateny, 1. 9. Flota wioska ustanowiła blokadę
1 „
3. Mięso wolowe
55 «Ijlkc
la j
IJi wyspy «v drodze pokojowej, wkrótce potem flota
do Polski.
4. Ziemniaki
1 furt
w łoka, złożona z kilku jednostek bojowych, wjechała
5
Chleb
żytni
Na:
m
Warszawa 4 9 Wczoraj przyjął premjer Witos
i.t, d o pottu. Wiadze miejskie zażądały udzielenia im
6 Mleko niezbierane
soofl pbetw
posła
polskiego w Wiedniu, Lasockiego, z którym
1 fum:
ii;v możności skomunikowania się z rządem greckim,
7.
Masło
slotowe
4o
w przeciwnym bowiem razie zmuszone będą siłą prze- omawiał szczegóły przyjęcia prezydenta ks. prałata
8. Masło kuchenne
tć
Seipla,
który
będzie
bawił
w
Warszawie
od
16
do
19
-j ęiwstawić się wojskom -włoskim, jednak zaraz roz9
Ser
twaióg
Piki,
m
bm. Prezydentowi będzie towarzyszył austrjacki m i
Wy,
fli poczęło się wysadzanie na brzeg wojsk włoskich. Lą
10 Ser krajanka
nister
spraw
zagr.
*
Gruenberger
men:
-dowsr.ie wojsk odbywało się równocześnie z ostrzeii
11. Jaja
K
waniem miajia przez flotę, która rzucała na miasto
12. Okrasa świeża
H
Nowi m inistrow ie urzędują.
1
pociski. Aeroplany włoskie ostrzeliwały miasto. Za
13. Okrasa wędzona
Warszawa
3
9
Nowo
mianowany
minister
skarbu
latku.
.
Ceny
te
obowiązują
od
ponied;
rząd miana objął włoski admirał Beilini.
Rzym, 1. 9, Admirał Solari, po wylądowaniu na p. Kucharski objął urzędowanie, powitany ptzez urzęd śnią do 11 września 1923 r.
i Kępno, duia 4 września 1923
Korfu, wyste rował do mieszkańców wyspy odezwę, ników Min. skarbu. W Min Przemyślu i Handlu od
było
się
pożegnanie
ustępującego
ministra
Włidys’a*a
która głośh r- rząd wł. postanowi! zająć wyspę Korfu,
Starosta, K :sprza
uważając te.n krok nie za akt wojny, lecz jedynie za
1 nr
— Rodzicom uczennic tut
manifestację niezłomnej woli otrzymania żądaniu swe
V-n
u
wat
Gimnazjum żeńskiego zwracamy , „
mu zadość, Okupacja będzie miała charakter tymcza- Obaj
p'dt\<,
rodzicielskie odbyć sie mające dnia 7
sali iaraszo».vej. k mrewaz Sj -rtwy “omaw
. /\ir - -‘4- -Ul/ ...
- -- M~ .......................-"ft
W Berlinie odbyło się posiedzenie rady ministrów, jące na tymże zebraniu <n bardzo waih*-„Corriere d’ Italia*' komentuje ostatnie zarządzenia na któreni omawiano sprawę stopniowego zaniechania wierno podtrzymanie zakładu, który natutej1**^jtJ'
m d u ,i stwierdza, że okupacja włoska objęła i inne biernego oporu na terenach okupowanych oraz kwestję jest konieczny, pożądanem jest, ażeby rodJ‘^ 3tl^
wyspy greckie. Aeroplany wojenne włoskie krążą po ewentualnego powrotu do Niemiec byłego następcy się jaknajliczniej. Jak się dowiadujemy, Ę : p i s
wybrzeżu greckiem, współdziałając z flotą. Wyspa tronu.
na dobrej drodze.
A \>
Samos nie jezt objęta okupacją włoską.
.....M c
,|.i2r
1. Kraszewski.
85 czemś bardzo osobhwem. Czaple czuby były dla nich
Rozpoczął się śpiew litanji i modlitw'*'
W
oznaką polskiego „obyczaju*. Za dworem postępo tyf kału, w czasie których króiowa leżała
wali wojewodowie, kasztelani, urzędnicy wielcy ko ziemi. Po ukończeniu ich, podniesiona P ^ l# . |totj2
ronni, niosący godła, wojewodzie krakowski miecz pów, przyprowadzona przed arc biskupa.
^ uje
obnażony, inni koronę, jabłko, berło. Za tymi Kaza- maszczona, i przeszła do kapiicy Zyg®u JMnij Ncz,
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
____ -------------------------------------‘ |^P(, L
nowski marszałek poprzedzał króla, który postępował z biskupami
i paniami jej towarzyszącenń»ia .
sam naprzód Zanim wcisnął się poseł francuzki, nie Essarts w
—o—
łnżvła
r>
rf
r,ia
łnfai
crmnostaih^T,
włożyła na nią tutaj gronostajami’ P>ia>
zmiernie o miejsce, jakie mu przeznaczono, troskliwy. i płaszcz atlasowy
atłasowy biaiy
iaiy podbity gronosw^op
gre
Pismo święte i mythologia. historya domowa i obca,
Następowali urzędnicy niosący koronę i godła srebrem, którego ogotlfc nieśli trzej
musiały służyć im za związek, a poeci starożytni po- królowej i wojewoda pomorski, jako marszałek jej; Przed wielkim ołtarzem królowa uklękła z,n
darci na kawałki, do niepoznania, pełnili skromne obo królowę prowadził z prawej strony podtrzymując książę odmówieniu modlitw arcybiskup na .skrom6j . # 'ju
wiązki heroldów króla.
i_____ dał jabłko i berło, a biskupi odpr°
- i a r0* \ i/lan
Karol, z lewej nuneyusz pap;ezki. Za niemi szły panie koronę,
Hu
Znużone oczy Władysława padły może na wiersz i wojewodowie.
tron, obok królewskiego.
', I?
Wi/
najniżej wypisany, który na usta blade mógł ironiczny
©d zamku do kościoła szpalerem stały gwardye
Posłowie obcy na lewo od w ielkiej
Henr
uśmiech wywołać.
króla aż do drzwi katedry, w których in pontificalibus dzieli pod osobnym baldachimem, ksiąz^ ■JuiilT 1:y |j0r
Olim quae solum virtus praemit ad aiłum.
oczekiwał biskup krakowski Gembicki. z biskupami królową. Wszystko to zawczasu roztrząsa
Haec Regina tibi nunc quoque monstrat iter.
kamienieckim i płockim i mnogim klerem i infułatami. musiano.
Na galeryi tego łuku tryumfalnego nie brakło na
Po przywitaniu Gembicki i Kamieniecki biskupi
Po Ewangielji dwaj biskupi prow ad^
turalnie muzyki i śpiewaków.
wprowadzili królowę do kościoła, zastępując księcia do ołtarza z ofiarą. Stanowiła ją sztuka z ^
Druga podobna brama ozdobna czekała na końcu Karola i nuneyusza.
sto dukatów, którą królowa po ucałowan ‘gj pi
rynku, niemniej obficie napisami wyposażona. I tu
Król udał sie naprzód do kaplicy Zygmuntowskiej,
zbytek cały niemal rozlał się na słowa. Panowie gdzie oblókł uroczyste szaty, z pomocą kiiku urzędni biskupa złożyła mu. W ciągu mszy PoZ
powała do koinunji
kollegiaci starsi i młodsi składali się zapewne na to ków swego dworu
Mszę zakończyło Te Dżum przy, biK'11
bogactwo pomysłów, na te straszliwe okrzyki.
Zdjęto z niego zwierzchnią suknię, odpasano
Stało u góry:
szpadę, zrzucono butg, i w miejsce ich włożono trze a królestwo z kościoła w tych strojach*lo WUnde Lux, inde corona...
wiki białe, aibę białą u dołu obszytą przęślicznemi przyprowadzeni na zamek zasiedli do si*'*- ^
W kościele na Wawelu licznie zebrane duchowień koronkami, a na ramiona włożono płaszcz w kształcie
Marya Ludwika, pomimo znużenia
.
* (i i t o
stwo, kapituła, biskup czekali na królestwo z uroczy- kap, jakich używają duchowni.
przetrwała zwycięzko długie godziny
stem Te Deum, które się rozległo pod starem katedry
j || ,.°żd
Płaszcz ten ze złotogłowu, cały był wyszywany kościelnych; król nawet starał się h‘e
sklepieniem.
jyi, ^(f Ile w ,
wzorzysto. Na rękawiczkach widać też było szyte zmęczonym, jak był w istocie,
Koronacya, której ciekawi francuzi przy,, atrywali Krzyże. Korona złożona ze czterech łuków, nad któZaledwie jednak uczta do3zla
się z zajęciem, odbyła się w dniu następującym.
remi glob i krzyż panował, spoczywała na szkarłatnej państwo pospieszyli ze swego wyswob^d
Krolowa wstawszy bardzo rano, około dziewiątej czdpeczce. Berło i jabłko, okryte drogiemi kamieniami, stać i wypocząć każde z osobna w kółka
stała jeszcze ze swym orszakiem niewieściem przed dopełniały wspaniałego stroju, który w dzień gorący
W ciągu tych dni król wprawdzie 0
zwierciadłem, kończąc toaletę, gdy podskarbi koronny lata dla otyłego pana nie był zbyt wygodnym do wemi przypatrywał się ukradkiem swc|
j«fl ■
wszedł uroczyście, niosąc klejnoty królestwa, koronę, dźwigania. Oddychał też w nim ciężko.
nic mogąc nie przyznać, że piękną była>. ^ 0Ą v-.
£"k i
berło i jabłko. Nie obeszło się bez mowy i bez od
W czasie gdy króla ubierano, królowa na przy- cięztwo przywróciło świeżość, zdrowie , §}ę
o i,
powiedzi.
gotowanem węzgłowiu klęcząc, modliła się przed wiel walki; ale nie przemówił prawie, rrie sta « ,si{ ^;lf{ 3
Mowa, jak sól j>rzy-potrawach, wciskała się wszędzie, kim ołtarzem Król zasiadł potem na tronie na dwa
najmniejszej czułości.
^ 1 fjpj
Zaledwie drzwi się za podskarbim zamknęły, gdy stopn-e podniesionym, pod złotogłowym baldachimem,
Program
dni
następujących
nie
o
b
ie
^
j fifj' d j!\di os
król wszedł, wiodąc za sobą księcia Karola, posłów otoczony wszystkimi swymi urzędnikami, niosącymi
m .'!
żenią się, choć dwa dwi ^ r S u
francuskiego i weneckiego, senatorów i dygnitarzy. godła właściwe.
.ii:
i^lną
•
mPL *U
*-łU *
były
połączone.
Nazajutrz
utr,’ e r a . . „ , t l E U *
Królowę dokończono ubierać i po chwili wszyscy
.
Po Epistole król powstał i wezwał arcybiskupa został na zamku,
przyjmując
mnogKh
*
udali się do kościoła na zamek, w następującym po 0 ukoronowanie królowej, w krótkich słowach, po ła u . ___ . .u
i u
•_ j .i .. i/rid
bywających, a królowa
zwiedzała
koś-1 j 0ij
rządku.
cinie, wedle formuły zwykłej,
K >ic4
Oddawna
pand"
nie
widywano
Naprzód szedł dwór szlachecki króla, komornicy
Po ucałowaniu ręki prymasa, powrócił na tron
jego, on <c cały niezmiernie strojny, czapeczki z ki 1
nr nim miejsce. Królowa ciągle jeszcze k!ę- i uprzejmym, tak przystępnym.
tami piór czaplich któie francu imi wydawały się czału przed wielkim ołtarzem.
(Ciąg dalszy nastąp’-'
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budynków o większej ilości mieszkań we wskazanych stac/e od Freyming), gdzie jest około 600 robotników
przez nas liczbach mieści się znikoma część, 86 proc. polskich, duże z rodzinami, dopiero w ostatnich mie
bowiem stanowią dwory i domy miejskie, w których siącach zdoiał konsulat coś uczynić dła pracy kultu
gnieżdżą się miijony mieszkańców.
ralno-oświatowe: Polaków. Na południu Francji, gdzie
— W ycieczka francuska. Do Warszawy przy konwencja polsko francuska wcale nie jest stosowana,
była wycieczka francuskich profesorów i studentów konsulat/ polskie nic jeszcze nie;zrobiły poza opieką
szkół wyższych w liczbie 70 osób
G iście zwjedziii urzędową.
pałac w Łazienkach, poczerń odbyło się przyjęcie
— Zamordowanie działacza polskiego przez
w poselstwie francuskiem Towarzystwo nauczycieli Orgeszowców, W miasteczku Ossowkach, powiatu
szkół wyższych i średnich podejmowało wieczorem strzeleckiego na Siąsku Opolskim dokonano ohydnego
profesorów, Związek zaś akademicki młodzież francuską. mordu na osobie niezmordowanego działacza Polaka
— Napad bandycki na wieś Na mieszkańcó w Rybczyńskiego przez orgeszowców, którego zamordo
wsi i gminy Teleehany, pow. Kosów, dokonano zbroj wano w ub. piątek wieczorem i na prędee przez policję
nego napadu bandyckiego. Podczas napadu zamordo pochowany w Z.owadzku w nocy dla zatarcia śladów
wano posterunkowych policji, kilku mieszkańców bestjalskiego mordu, Śp. Rybczyński spodzie vvając się
i wójta gminy. Według zeznań mieszkańców wsi Te- zemsty ze strony orgeszowców, starał się o przeniesie
lechany, bandytów było około 40. Na miejsce zorodni nie do Lublińca na stronę polską, jednak z braku
delegowano większą? ilość futikcjonarjuszów policji, tak mieszkania pozostał w Ossó^ku, gdzie padi ofiarą
mundurowej, jak i śledczej z Brześcia. Zarządzono ohydnego mordu bezczelnych orgesro a/ c ó w .
— Odznaczenie Mussoliniego.
Poseł polski
obławę na terytorjum pow. kosowskiego i pińskiego.
przy Kwiryntle p. Z lewski wręczył*Mussoliniemu odW obławie bierze udział wojsko.
— W ypadek z hydropianern. Celem dokonania z ,aiii orderu Orła Białego. W serdecznej rozmowie,
lot 3w ćwiczebnych w dn. 25 sierpnia wystartował na która trwała przeszło pół godziny, poruszono sprawy
hydroplanie typu niemieckiego wraz z jednym pasaże aktualne polityki zagranicznej, dotycząca Wioch i Polski,
rem pcd.hor. pilot p. Stolarczyk. Po blisko godzinnej
jeździe wskutrk bardzo niebezp;ecznego defektu motoru j
(oękmę-. e cylindra) aparat spadł w morze niedaleko
Helu. Lotnicy ocalę!:, hydroplan zmoczony f ilami za*
— Groźne proroctw a. W związku ze straszną
trzymał na morzu kuter rybacki i przyholował do brzegu,
skąd przetransportowany został do Pucku. P. podchcr. katastrofą, która dotknęła Jfponję, ciekawemu stają się
Stolarczykowi zdarza się już po raz drugi tego rodzaju przepowiednie, które btisku 4 miesiące temu ukazały
wypadek. W ubiegłym roku również w sierpniu koło się w jeanem z pism amerykań ;kich. Jedna z prze
Pucka runął cn w morze na hydroplanie tego samego powiedni głosi, że w najbliższym czasie Japooję spotka
typu, roztrzaskując maszynę zupełnie. Ocalenie swe olbrzymia katastrofa — stolica jej zostanie zupełnie
zniszczona. Jak widzimy, przepowiednia spełnia się.
zawdzięcza jedynie oporowi wody.
Czyżby spełnić się. też miała i druga część smutnego
— Magazynowanie żywności. W ubiegły wtorek proroctwa, głosząca, iż w roku 1927 wybuchnie nowa
władze poL-yjae wykryły w Toruniu na składnicach wojna światowa?
P-wr.ei hurtowni towarów k< lonjainych bardzo znaczne
— Hum or na kresach. W pewnem miasteczku
ilości towarów żywnościowych magazynowanych tam na kresach wschodnich żołnierze po p.janemu do
od kib.ru miesięcy. Kilkanaście beczek śledzi np. leżało puszczali się ekscesów wobec żydów, Idzie więc
tam od stycznia or. Pozatem na składnicy pewnego skarga do ministerstwa wojny, które nakazuje komen
ekspedytora wykryto wielkie ńości towarów żywnościo dantowi odnośnego garnizonu, aby te wybryki ukrócił.
wych magazynowanych od połowy reku 1922, a r.sle
Komendant każe stanąć żołnierzom w szereg! i ma do
żących do pewnej firmy warszawskiej, Wartość wy nich taką przemowę: — Niema gorszej rzeczy tia świę
krytych t iwarów sięga kilku miljardów marek. Obło cie jak wódka. O .u jest przyczyną wszystkich nie
żono wszystko aresztem. Spodziewane jest przezna szczęść. Ona sprawia, że plamicie wasz mundur żoł
czenie wszystkiego na sprzedaż dla ludności uboższej. nierza, wy gałganyj Ona sprawia, że ~rJ pijanćrtfltt
Dalsze poszukiwania w tok",
strzelacie do żydów wy hamany zatracone! Ona spra
Znalezione kościotrupy. W Kaliszu w pewnej wia nareszcie, że po pijanemu źie celujecie i nie tra
szkole znaleziono kilka kościotrupów młodzieńców fiacie ich, wy psiedus-e zstumanione! Skończyłem!
w wieku od 1 8 -1 9 Jat. Badania wykazały, że mło
— W ierny pies prezydenta Hardinga, Cała
dzieńcy ci zestali zabici siekierą lub też pałaszem
prasa
amerykańska rozpisuje się na temat wziuszającćgakie.Gy i czemu zostali zamordowani wykaże zapewnie
przywiązania psa zmarłego prezydenta Hardinga — do
bliższe śledztwo, które została wszczęte.
'
y j a u i n ł |)u u « 4 > w iU U C
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iritt
był od 3 lat nieodstępnym tuwarzyozerń prezydenta
pracujący robotnicy przy kopaniu fundamentó w p >d Hardinga. Psa widzianr zawsze przy boku swego pa
gmach Miejskiej Centrali Telef micznej, przy ul. Po- na, towarzyszy! mu również w czasie wszystkich fOczątkov/skiej w Lublinie, zostali zaskoczeni dziwnym droży, także i w czasie ostatniej podróży, która spowo
faktem. Oto, kiedy robota zdawała się już na ukoń dowała śmierć prezyoenta. Pies był niepocieszony.
czeniu, w lewym rogu okopu nagle usunęła się w głąb Wył bezustannie i z największym trudem udało się
ziemia. Zaciekawiony tym przypadkiem kierownik wresz.ie odciągnąć wierne zwierzę od łoża śnrerteiner bót kazał natychmiast przystąpić do rozkopania ziemi go jego pana V/ czasie pogrzebu prezydenta w Wa
obok zawaliska. Zapuszczono w ziemię żelazny drag, szyngtonie, udało się wiernemu psu w niewytiomaczoktórym natrafiono na sklepienie w głębokości 7 metrów ny sposób wydostać się z pokoju, w którym go zam
od powierzchni ziemi. Jednocześnie z lewego boku knięto i nagle ukazał się wśród orszaku żałobnego.
okopu kopacze rozbili kawał jakiegoś muru. Przy Napróżno usiłowano go odoędzić, Pies dotan aż do
puszczano, że jest to kawał jakiegoś starego funda mogiły. Na prośbę pani Hardi ig, jedna z obecnych
mentu, okazało się jednak przy dalszej pracy, te to są pań wzięła psa na ręce i trzymała go aż do końca
schody do podziemnego schroniska lub lochów, co żałobnej uroczystości. — Kiedy żałobnicy odeszli pies
jest bardzo możliwe ze względu n3 bliskość starego powrócił, położył się na grobie i dotychczas tam zos
kościoła Szarytek. Do chwili obecnej odkopano już taje, pilnując mogiły swojego pana, Wszelkie usiło
część wejścia i 4 schody, w głębi ukazuje się otwór wania, ażeoy go stamtąd zabrać, okazały się bezsku
w postaci ramy drzwi. Przy rozkopywaniu otworu
Dowódcą kopacze znaleźli sporo kości już częściowo spruchnia- tecznemu
Lk o w a n ia w wojskowości,
— Leczenie trą d u . Zdawałoby się, że trąd jest
nr ' w Warszawie został mianowany łych, resztki puharów szklanych, kawałki naczyń gli
jakaś
chorobą niezmiernie rzadką, która mogła być
Konarzewski, zastępcą zaś jego generał nianych z staropolską polewą na nich i kilka miedzią
groźną
w średniowieczu, obecnie zaś wygas a lub zda
Minkiewicz, dotychczasowy zastępca nych i srebrnych monet, pochodzenia, zdaje się, z epoki
rza
się
wyjątkowo. Tak jednak nie jest według sta
Kr °rpusu okręgu nr. 5 zaś dowódcą korpusu Zygmuntowskiej. Dalsza praca nad odkopaniem tego
tystyk
urzędowych,
przedstawionych na obiadach 3 mię
Uf# Jintianowany zostai gen. Wacław Dziwa* podziemnego kurytarza wyjaśni nam zapewne czas
J S ą s ia d u je m y się również, że pierwszym za- i epokę, w której został on zbudowany. Kształt skle dzynarodowego kongresu dia zwalczania trądu w Stras
Kj
^dministąacji armji został mianowany ge-. pienia i klatki schodowej wskazuje na stare jego po burgu w miesiącu ubiegłym, liczba trędowatych wynosi
'llH itóp '-geniusz Bronisław Pogorzelski, drugim chodzenie. — Jest to zapewne zabytek starego Lublina. w całym świście około 3-ch miljonów! Jest ich jednak
podobno dużo więcej — do 10 miljonów. Całe ognis
» ihl 4 PAn
cirrroWir U/c^łua;
I<rłof'7!z’A\trctl
&en, K
brygady
Wacław Kleczkowski.
— Zatrucie sacharyną w K rakowie. Kilkanaście ka epidemiczne trafiają się w krajach skandynawskich,
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»we?*rum wyszkolenia wojskowego w Rem
osób zachorowało onegdaj po użyciu pastylek sacha
-jV ł'Tri^ta* mianowany pułk. sztabu generalnego ryny. Po orzeprowadzeniu ścisłej rewizji, wykryto na Bałkanach, w Hiszpanji. Znaczna ilość trędowatych
znajduje się w miastach portowych i wogóle tam, gdzie
w rozmaitych sklepach żydowskich, paczki z fałszywą przebywa wielu podróżnych. Poza Europą zaś trąd
I
p' 8m warszawskich. Lgzemplarz pism banderolą, które zaopatrywane są przez pokątne fa szerzy się w sposób zastraszający w Indjach (1,500000
‘ M l [l c" °d
kosztuje 5000 marek. bryczki żydowskie.
“ ** udnia
n i a i1 września
w jŁ c a iu
chorych), w Kolumbji, Chinach, na Madagaskarze, nawet
sa św iętokradztw a. Aresztowani na za
\ na wyspach archipelagu greckiego. Badania tej epi^ On,.,.‘eS° śledczego w Gnieźnie kościelny
demji doprowadziły do odkrycia jej bakcyla — przez
ovvski i jego żona zostali zwolnieni.
fi
Hansena, ostatnio zaś stała się rzecz dziwna — choć
— Ile m am y konsulatów we 1Vaucji? Kon w historji wynalazków dość zwykła: Szukając lekarstwa
»•Jł%°bC atny domów w P olsce? Według ostat
s^iJ; b f nia głównego urzędu statystycznego na sulatów we Francji mamy obecnie 8 W Paryżu jest na syfilis —- znaleziono środek na trąd. Miody lekarz
« ł V i * ? y.PosP°litci istnieie 613 miast, 12 232 konsulat centralny (Rue Theopltile GiUtier 43, Paris z Aleksandrji, dr. James Hasson, wyczytawszy, że ka
ijAdv , ' 4 283 obszarów dworskich. Ogólna XVI), w Bordeaux w Hawrze, w Lilie, w Ljonie, płani starożytnego Egiptu leczyli trąd arszenikiem, po
jj ^
^ < 6 w mieszkalnych w Polsce wynosi w Marsylji, w Nicei i w Strasburgu. Przesyłaniem stanowi! ich naśladować, wybierając w tym celu łw.
.#0 ;t3 ^ L?-ego 4bg 405 stanowią domy w miastach; pieniędzy do Polsk1 zajmuje się wyłącznie konsulat arseno-pheno! Pomaret‘a, stosowany dotąd przeci w sy
g in a c h wiejskich; i 45 050 w obszarach w Paryżu. Wszystk e wydają paszporty i wizy. Paszport filisowi. — Skutek był nadzwyczajny. W rok zaledwie
lcl
obszarze całego państwa, wynoszącym na pobyt roczny we Francji kosztuje 100 fr. przedłuże po rozpoczęciu prób, specjaliści leczenia trądu oświad
nie paszportu na kwartał 25 fr, wiza 100 fr. Konsu czyli na kongresie Strassburskim, że uznają trąd za
maur} Osńk adr- zamieszkuje 27 160 000 lodnoś i,
j !'’l : ^0 0' . na 1 kim. kwadratowy. Z tej liczby lat w Strasburg i dużo pracy poświęcił ostatnio dla uleczalny. — Wiedza nowoczesna zatrjumfowała nad
jffldlji^ci
lest narodowości polskiej. Do innych utworzenia związku towarzystw polskich oraz dla wielowiekową plagą ludzkości.
pj
^<5ir,a<
tl
ICza
się pozostałe 8 milj. 500 tys osób szkolnictwa. Polacy pr|cują tutaj w kopalniach w Merv*
— Jak się żenią i rozwodzą w Szkocji. Szkocja
,*'Czbę
mieszkańców podzielimy przez lebach —Freming, w hucie w Ntivinge, w kopalniach
tfi
j\flflc Hą
to uzyskamy ciekawą ecyfrę,
r mia- Societe Houiilere de Sarre et Moselle. w zakładach jest prawdziwym rajem dla tych wszystkich młodych
:ań(,,katdy dotn wypadnie podówczas tylko metalurgicznych w Knutange i w fabrykach Wedel par, które chcą w najkrótszym terminie wstąpić w zwią
Konsulat uzyskał od władz francuskich zki małżeńskie, a napotykają na trudności w zrealizo
acV j kźe to być może — pomyśli sobie i innych
irzędowe
pozwolenie
na nauczycieli polskich w szkołach waniu swych projektów- sku kizm jakichś braków ; nievy
w
Polsce
jest
urzędowe
pozwr
1
mieszkań!
zecie ż głó
ich :Szkocja ma najiebenaszą plagą? To też pamiętać trzeba, że 1 ffćncusiiicn. W kopalniach Creutzwald La Cr.;:x (o 2 ' dokładności w swych pa,

[|>lpbie pocztowe. Zainicjonowane przez M.
P^ce nad tworzeniem prywatnych towarzystw
fllli«/ go?qbt^ pocztowych przybierają coraz to
- \Vf4i ■ Rezu' tatem dotychczasowych prac naT"ego golębiarstwa są rozpoczęte ćwiczenia
Wnkursowego? który odbędzie się w nai
sale# i 'ttasie
w stronę Warszawy. W tym samym
■psi?'
f również ćwiczone gułębie ze stacji wojsko*
; wyflf
Irlfidnokrotnie zdarzy się, że gołąb podczas
, ^jjo^P^nięty przez jastrzębia ucieka w fałszy.wod* ■n*<U’ alt)0 t£Z obroni się pomiędzy zabudo■
1' Z2?“ tam wpada znowu w ręce amatorów ho■ófzy go przytrzymują. Celem łatwego rozvgołębla listonosza podaje się pewne wska ’
wk€
[°l<;bie listonosze, należące do prywatnych
:* hodowców gołębi pocztowych i stały ch
Płowych, a więc pozostające pod specjalni
.prawa są zaopatrzone na prawej nocz:
U? oluminiową. na której wybity rek u o
_ębia i jego numer ewidencyjny. Giiębie
ł&ch stałych stacji g- łębi pocztowych oprócz
.Jia nedze mają na skrzydłach wyciśnięte piepaństwowym i literę M. a.bo Z. —
Potrzymania takiego gołębia jest obowiązany
p^atet donieść o tern najbliższemu posie^licji państwowej, który doniesie o tern do
J?a Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu.
■Fy rozmyślnie gołębie wojskowe ulegnie suyOl*y r ro>n. Szefostwo Łączności DOK Poznań.
r-,0
2i j . °"azji rozpoczęcia roku szkolnego. Po
,iiii
Przerwie wakacyjnej młodzież nasza wraca
staj
»$:$ Skończyły się młe wywczasy, rozpoczyna
'amta
- i nauka. lk.-.eri wzgleanie uczennica
Wydobywa książki i materiały szkolne,
■g^e ~ użytku
mz,vi;vu
Szczęśliwa dziatwa,
?d
nas,
uczy
się
po
polsku,
czerpie wiedzę
ol
15Oj Ijjśiążki, co nam starszym vy czasach niewoli
>3$ ,p ° pod ukradkiem było wolno. Książki są
P materjafy szkolne?... Ccyż d-iatwa szkolna
35$ P^iast ołówka dbśk.oiriłeg ) Majewskiego nie
;00Ó| &“era? żądając piór cio pisania, c;y nie do
goi Wyrobów niemieckich, nie wiedząc, że
daló ki wyrabiają firmy polskie , Spław ‘
eŁf; '• Czy dziatwa polska żąda, kupując
| » * b ó w polskich Leszczyńskiego z War
1
Z/Poznania i innych? Prosimy rodzi
li
cli, zż:b/ z rozpo53( ,di szkolnego przedłożyli dziatwie potrzebę
■»zeu>ysju krajowego p
> ti.ąkulów
u u i.
L^yrabianych
.zwój przekraju.
Przez
■R ,
^PlyWigi.,
oJ< nnoży się w kraju sposobność
•di® 1 lun na : nie będzie zmuszony szukać
mając w kraju, pracę, godziwy zarobek
c-iwy. Szczególnie rodzice powinni wspok3twie na niewolę szkolną za czasów pru■m■Ą l°'przertsww!C • jej prześladowanie liaśzegu
¥ ,[ P®aczyć dziatwie, że haniebnem jest kupo• wyroby*niemieckie, wyrabiana w kraju,
i11'
łyp’ J czyha na naszą zgubę.
dyszenie Polskich Kupców Papierniczych
Ł.
w Poznaniu.
r. Czytelni dla
b. 6hranje miesięczne Tosv.
■indzie się w środę, fi. 5 września o godz.8 mej
r w lokalu Czytelni. O liczny udział prosi
Zarząd.
Sam cze
Rzadką uroczystość obchodzić
4«L ^'edzielę, dnia 9 września tow. gimn. „Sokó!“
2U' W dniu tym odbędzie się uroczystość
zt..i,, i u, n ^ o ó t ^ ^ j e ż d ż a j ą ^ ^ ^ w

J

. Różne w iad om ości

a
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^ei Polski.

Ze św iata.

i. . e;-»*e prawo małżeńskie. Wystarczy iam, aby mło
da pi-ra oznajmiła ustnie czy piśmiennie, że czuje się
związana węzłem małżeńskin:, a już tnożljwem jest
dojście do skutku prawowitego małżeństwa. Sąd
w Edynburgu uznał raz ważność kontraktu małżeńskiego
polegającego na zwyczajnym liście, w którym mężczyz
na i kobieta oświadczają, że chcą zostać mężem i żoną.
Niedawno zdarzył się przed sądem edynburskim nastę
pujący osoUiwy wypadek. Pewien człowiek pozostawił
między swymi papierami list z napisem: .Otworzyć
dopiero po mojej ś m i e r c i W liście tym przeczytano,
iż piszący uważa się za męża kobiety, z którą wiełe lat
wiódł wspólne życie. Na podstawie tego listu odnośna
pani ct iała uchodzić za wdowę po zmarłym autorze
iistu. Sąd w tym wypadku odrzucił to życzenie, z tem
\ednak umotywowaniem, że zmarły nie uważał tej pani za
życia za swą małżonkę. Z taką samą łatwością, z jaką
zawiera się w Szkocji małżeństwo, można je potem
rozwiązać. Wystarczy, aby jedno z małżonków przez
cztery dni nie przestąpiło progu wspólnego mieszkania,
a juz na tej podstawie małżeństwo jest rozwiązane.
— Kosztowny pocałKoek. Doktor Karl Connel
z Chicago został skazany przez sąd przysięgłych na
zapłacenie 50 tysięcy dolarów pannie Violei Johnstone
%New Yorku za złamane serduszko przez niedotrzy
manie obietnicy małżeństwa. Skazany doktor tłumaczy
s i ę że ową dziewczynę tylko raz pocałował, ćle nie
robił jej obietnicy małżeństwa. Dr. Connel jest wyna
lazcą masek przeciwgazowych podczas wojny. Posiada
znaczny majątek, To też pannie johnstone wypłacił
ow e 50 tysięcy dolarów, która z tej okazji się mocno
ucieszyła/ N;e dziw wszak to 50 dolarów. Ile by to
panien na świecje chciało się narazić za taką cenę na
powyższą „nieprzyjemność.
— Sm ary dla przestępców". Senat irlandzki 20
głosami przeciw 8 uchwalił karę cielesną za zbrodnię
rabunku," napadu i włamania. Kara będzie wykony
wana batami nemiennemi. Ciekawy to jednak objaw,
że państwo najbardziej humanitarne, do których ńaieży
1 Irlandja uporczywie do kary cielesnej wracają, jako
do najwięce, odstraszającej i najskuteczniejszej. Także
Anglja, ten wykwit społecznej cywilizacji, stosuje karę
cielesną w koloniach. Skałłon, były gubernator War
szawy, twierdził, że wszystkich żydów możnaby zamie
nić w najporządniejszych obywatel), gdyby za każde
przestępstwo wcina było Karać ich nahajką, której się
oni boją więcej niż nawet samych plag egipskich.
— Indyjskie przykazania stanu małżeńskiego.
Nie istnieje dla kobiet inny Bóg na ziemi jak tyl
ko mąż.
Chociażby mąż był stary, brzydki, odpychający
i brutalny, a na*et gdyby przez miłostki cały majątek
•rnargawpi„i.>.
a. v;. jm ■< srg kobietą traktować, jako
Wszystko co się kobietą urodziło, istnieje na to,
by słuchać; jako dziewczyna pokornie kark schylać
przed ojcem, jako żona przed swoim małżonkiem, jako
wdowa przed swymi synami.
Każda zamężna kobieta, powinna unikać zwracania
najmniejszej uwagi na mężczyzn, wj posażonych duehcwemi i cielesnemi zaletami.
Kobieta nie powinna nigdy siedzieć przy jednym
stole ze swym małżonkiem, ale powinna uważać za
wielki zaszczyt, gdy może zjadać to, co on zostawi.
Kiedy mąż się śmieje, wtedy i ona śmiać się po
winna, a płakać, gdy on płacze.
Z powodu wzrastających cen za węgiel, dowóz
1olejowy i ptac dla robotników uchwali) Magistrat
następujące ceny:
za 1 kbm. gazu 1 0 0 0 0 mk.
„ hl. koksu
10 0 Gl O „
„ centnar smoły
GOOOOO „
Cena za gaz obowiązuje od 1 sierpnia, zaś iz
koks i smolę od dnia dzisiajszego.
903
Kępno, dnia 1 września 1923 r.

Magistrat.
Domowy

aparat
telefoniczny
z drutem i aparat

fotograficzny
z przyborami wiel
kości 9 X 12 na
sprzedaż.
994
Kempski, Rychła!.

ekspedjent
z branży drogeryjnej i delikatesów
poszukuje posady
najchętniej wKępnie
902

ui. Ostrzeszowska 464.

W piątek, dnia 7 w rześnia 1923 r.
o godz. 5 po po!, odbędzie się na sali ratuszowej

ZEBRANIE RODZICÓW
uczennic Miejskiego Gimnazjum żeńskiego
na którem złoży sprawozdanie delegacja wysłana do
władz oraz omawiane będą sprawy tyczące się wy
mienionego zakładu.
Ze względu na ważność sprawy upraszam o liczne
stawienie się rodziców zainteresowanych.

Kokociński k. burmistrz.

Kanapa, szafa za szkłem,
komoda i inne rzeczy
zaraz na sprzedaż.

Ustawania Urzędu Stanu Cjw. w Kępnie
Za czas od 20. sierpnia — 31. sierpnia 1923 r.

Kurs giełdy warszawski
(Notowania nieoficjalne.)

z dnia 4 września 1923 r.
Marka niemiecka
Dolary Stanów Zjedn.
Dolary kanad.
Korony czeskie Korony austrjackie
Franki belgijskie
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie

Giełda zbożowa w Poznani1

Urzędowe notowania z dn. 3. września 1^
^ loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wagonowfjjy'
I, pot
natychmiast ceny hurtownie:
32(0®'*
h,i
Żyto nowe Pszenica nowa
jęczmień brow,
Owies nowy
Mąka żytnia
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Rzepak
.
.
.
.

R z e p ik :

Urodzenia:
Zbigniew Leon PaprzycKi * 17, 8. w Kępnie.
Marjanna Majecka * 19 8. w Kępnie. Stefanja Bogu
szewska * 39. 8. w Kępnie. Idzi Stefan Kurzawa * 18.8.
w Ciszcwie. Henryk Józef Jasiński * 19 8. w Kępnie.
Zacharjasz Kurzawa * 23. 8, w Olszowie. Zdzisław
Hoffmann 1 20. 8. w Kępnie, Pelagia Panek * 24 8.
w Olszowie. Stefan Waloszczyk * 20. 8. w Ostrówcu.
Franciszka Wierzbińska * 18. 8. w Kępnie. Marja
Gorzawska * 20 8 w Kępnie. Idzi Teresiak * 24. 8
w Olszowie. Jan Olech Tomalak * 27. 8. w Kępnie.
Irena Marja Kowalska * 24. 8 w Kępnie. Tadeusz
Bogdan Cegła * 24. 8. w Kępnie.
Zgony:
Edward Waikowiak f 19. 8 32 łat w Kępnie.
Józef Lasecki f 18. 8. 71 łat w Rzetni. Marjanna
Otremba f 28 8. 66 lat w Osinach.

Gdzie, wskaże eksp. N. P. L.

Bardzo poważny brak

Rozpowszechniajcie

,Nowego Przyjaciela Wkodi

Nowy

Dla rozrywki.
N v; f ż«br

-

Usposobienie słabe.
liżuje obroty.

a ? y.

p v * U a jc

O ż e n i ; ' K T t J c r r t kit
e f r i Ur Oc r f i B W u
wiadomości, iż Młyn nasz po
Jh
wnej renowacji
., b k
P'
%

Dałbym wam. dziadku, jałmużnę,' aie nie mam
mniejszego banknotu, jak dziesfęcio-tysięczny.
— Nie szkodzi Jitosierna osobo: ja dam reszty.
Oc h r o n a l okat or ów.
Adam i Ewa dlatego zostali wygnani z raju, bo
nie znano jeszcze wtenczas ochrony lokatorów.

od dnia 1 w r z e śn i
jest znów w rnc^

zboże oe wymień?. ?

Zwyczajne

iiiiZgrifflidzEfsie
niżej podpisanej Spółdzielni odbędzie się
na salce Banku Ludowego w Kępnie.
Porządek obrad:
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego.
2. Sprawozdanie z czynności banku za rok 1922,
a) Rady Nadzorczej, b) Zarządu.
2 . Przyjęci-:' bilansu, udzielenie pokwitowania Zarządowi
i Radzie Nadzorczej.
4. Podział zysków.
5, Wybór 3 członków Rady Nadzorczej.
6 . Wnioski bez uchwał.
Sprawozdanie za rok 1922 wyłożone jest od dnia dzi
siajszego w lokalu Banku Ludowego w Kępnie.
Kępno, dnia 3 września 1923 r.

Bank Ludowy w Siernianicach,
Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną.
Rada N adzorcza: Ks. dziekan Zarzyski, prezes.

Służąca panienka
biegła w rachunkach.

B A C Z N O Ś C I
Wszelkie REPERACJE

puszkars
wchodzące oraz

k

'

P R Z E R O ii K Ę K A R A> ^ ‘iaVłi
przyjmuje i wykonuje po cenac-*1 ”

Antoni W o j c z e * ; ł '

CzIonfcariK&nsuERij Urzędników
odbędzie si«

w niedzielę, dnia 9 wr
0 godz. 9 i pół przed południem
iralnego w Kępnie z następującej?
1 . Sprawozdanie Rady Ńadz

2.

„

3.

„

zPądu.

Komisu Rę;oie

4. Przyjęcie bilansu i udzie

&.
jP

*

rN
1
J*k,

5. Podział zysku.
, . _,czeJ'
6 . Uzupełnienie Rady Nadzot;
7. Zmiana statutu.
ilk
8 . Woine głosy i wnioski,
*■ i , "
W razie meprzy bycia P ^ a d ^ i j iĄ ■'Pt
tutu iiczby członków walne >;Sr ,f{;j vV
się po przerwie piętnastominuto
1 zgromadzenie to będzie praW°
,ioi
na liczbę przybyłych członków- ^0 W1 t G
Równocześnie podaje się ^ s ntf°
Członków, iż bilans oraz racr.
„|. v
jest wyłożony w Centrali K°f*u '
ytitg.
i w Filji Konsumu w Rychtalu. .^a(jie 7.
‘He
fir
UWAGA: Upraszamy o
i
•
sowych celem obliczenia
u* rabu‘“.* zSiny
óte
Zamówienia r,a rektyi!lca
4.1
■/
5. 9. br.

¥

k
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Młyn Parowy, Podzamcze.
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Potrzebna od zaraz

do 2 osób potrzebna od
zaraz za Wysokiem wy
nagrodzeniem. Zgłosze
nia do eksp. Now. Przyj.
Ludu pod nr. 900.

Sc

i przyjmuje

W s z k o l e.
Nauczyciel: Powiedz mi Janku, przykład na to,
że prawdzmem jest przysłowie: Nie wszystko złoto,
co sie świeci, a nie jest złotem?
Uczeń: Łysina pana nauczyciela.

w środę, 19 września 1923 r. o godz; II przed poi

Młody, inteligentny

Łaskawe oferty

Każda kobieta, mniejsza o to jakiego stanu, nie
chaj sama. własną'swą ręką męża ulubione potrawy
przyprawia.
Aby w oczach jego upododanie znaleźć, powinna
się w czystej kąpać wodzie, głowę czesać i smarować
szafranową wodą i malować na czole czerwony znak.
jeśli jej mąż jest daleko, niechaj ona pości, na ziemi
śpi i nie stroi się. .
Gdy do domu wróci małżonek, niech mu ona wyj
dzie na spotkanie w tryumfie i niech mu zda sprawę
ze swego zachowania się, swoich słów i myśli.
jeśli ją bije, niech zniesie cierpliwie chłostę, weź
mie jego rękę, całuje ją i pro3i go o przebaczenie, że
gc rozgniewała.
— Rosja ma nadm iar 10 miljonów kobiet.
Straszne przeżycia ostatnich lat sprawiły, że Rosja so
wiecka posiada obecnie olbrzymią nadwyżkę blisko 10
miljonów kobiet, które nie mogą znaleźć męża. Brak
takiej ilości mężczyzn tłomaczy się przyczyną walk do
mowych. Anglicy 1 Amerykanie zamierzają wyzyskać
tę okoliczność w iym kierunku, by wszcząć wielką ak
cję angażowania kobiet rosyjskich do pracy w krajach
anglosaskich, jak wiadomo pozbawionych żeńskich sił
roboczych.

Krowicki.
Grzesiak.
Korzeniewski, prezes K

