Pismo polsko-feaiofickie w południowej części Wielkopolski
Wyjadę! Ludu" wycisoclzi tryy razy tygodniowo.
Poczcie z odnoszeniem miesięcznie 10C0O mk.
« odnoszenia miesięcznie 9800m.zodnosz.wdom 10000 m,
rolsce miesięcznie 12500 mk.
Pojedynczy egzemplarz lOOO.mfc.
0 0Paską 2 frank:. W innycL krajach 100 procent droiej,
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Oroszenia ze skomplikowanym układem 50 procent drczsze.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.
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przyiili oi stiirdi iy s tiii do Mipna
W Jiodnio-Kresowa Wystawa
^o-Premysłowa w Kępnie.

Co już zrobiono?
ni.
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będzie, jnź w przyszłym roku w obiegu.
jktórynajważniejszej
sprawy pospodarki państwowej d o
Cyfry

te j

tychczas nie zostały ujawnione. Możemy jednak być:
pewni, żł hczba rozchodów w stosunku do liczby do
chodów będzie bardzo bliska. Wystarczy powiedzieć, że
same podatki bezpośrednie dadzą państwu w przyszłym
roku dochodu 8 464 620,000,000 mk. czyli 211,615,50©
złoty eh pciskicb Cyfra ta będzie podwójnie powięk
szona przez dopisanie do mej dochodów z podatków
pośrednich, a więc. z monopolów, ceł itd. oraz docho
dowy poszczególnych ministerstw, a więc dochodów
M. $ k z opłat konsularnych itd. Dochodów Ministerjum kolei, poczt i telegrafów itd. itd. Otrzymamy
więc w sumie tkolo 400 miljonów złotych polskich
jako dochód państwa, która to cyfra będzie bliska na
szym potrzebom na rozchody. W ten sposób w przy
szłym już roku mielibyśmy dzięki obecnemu rządowi
zrównoważony budżet dobry pieniądz obiegowy, a tera
samem zakończenie walk z drożyzną i usunięcie obec-

W poprzednich artykułach pod iymże tytułem wy
liczyliśmy fe zarządzenia nowego rządu, które zastoso
fj ^zainteresowanie budzi odbyć się mająca wano doraźnie i które odnosiły się do chwili obecnej.
B E •— 19 września pierwszą wystawa polska Niema jednego dnia, ażury z Warszawy nie nadeszła
^H ro-zachodni, h kresach Polski, bowiem Wądomość o licasew aniu ze względów oszczędnościo
L a.^a na celu wykazanie dorobku i postępu wych tego ?:;b innego unędu, o usunięcia wielu urzęci■ejszych dziedzinach gospocarki krajowej ń:kót»-. które -' *ispohzebn e lub ze szkodą dla psńij|c/^j się na zgliszczach powojennych odro* c.wa pracov.ąl;.
t:: dnia, w którym nie prze
W**1- Nazwa sama już za siebie mówi, iż czytaliby śmy wiadomości ze stolicy o uproszczeniu
fc^egiąd rolnictwa i przemysłu,
urzędowania, skasowania zbędnego wydatku, -względ
wystawy zapowiada się nadt r debrze, nie c powiększeniu dochodu państwa. Tylko urzędnik
B f e są w pełnym teku. Obszerne pawilony może zdać sobie sprawę, że często jeden wyraz
i^ku są prawie n a-ukończeniu, codziennie w okólniku nu*ego ministra powoduje mdjonowe,
■ muc rpłynięcia terminu, napływają liczne a nawet miliardowe zyski i oszczędności dia państwa.
Podamy tu jeden rJko przykład, jak minister spraw
trudno przeto przewidzi! ć, :e wyitajf{(" r*d*i - j - y , j.i c ij iK O »* ł»t:».--.
>’
wfiwotMitwch. dr. h.errui:. v jednym z okólników do
p* daleko nr?”
•>j .-ml -:■■{
*• *
wydr pisma.r> ;>-;b. województw naiezy .-Kasować
W J i Kępno znajduje,się w 'pobliżu byłej g;a*
rnedrukt rozporządzeń z rz-taw z ,.Monitora". DoJ p dawnych zaborów
łożeniem swem
2 > działo się tak, że organy urzędowe wo
jl«ko naturalny pomost do wrsjeranygo za- vycbcz
jewództw przedrukowywały prawe całego „MoniV . Wyrównania zapotrzebowani obopólnego
u r?i“ na koszt naturalnie : kartu polskiego, co
V r' Me obu dotąd w odmiennych warunkach
3*
cgrcmnie zwiększało srotridbpwar.ie papieru i druku.
4 f|Kń pozostających dzielnic.
Dnia 2 września odbył się w Poznaniu 2jszd Rady
Rózpmądzer e to kes: łące zbyteczną metodę prze
1 ,i ka Kcmitct rozwinął przy >.'pr< v. ad ■ u druków'rozporządzeń w jedncin tylko województwie
Wojewódzkiej Chrześcijańskiej Demokracji, którego
h jeszcze przed paru miesiącan-: za- point ńskiem spowodowało zdymisjcncwanie 3 urzęd streszczony przebieg ze względu na wybitną rolę, jaką
B jjtk ićw wystawy oaje debrą rękojmię, iż ników z redakcji urzędowego organu województwa, w życiu naszem niewątpliwie rezultat tych obrad odegra,,
Ł rCc każdym względem przedstawiać się bęczie oraz zmnh jszenie formatu tego oiganu z 16 ra 8 stron podajemy:
Po zagajeniu przez prezesa zarządu wojewódzkiego
druku, W samym więc urzędzie wojewódzkim w
\
e t.ia wystawy i zadokumentowania nic- znano za u dnem tytko słowem p. Krernika zaoszczę- j p. Marciniaka i sprawozdaniu p. Cylkowslciego zabrał:
■ t',^dski o południowo zachodnie kresy O;- dzeno około 20 rnljonów marek miesięcznie dia . o-rbu j glos- p. minister No wodworski, witany bsrdzo serde
powiedziało przybycie swe ra wy państwa. Fen nożny lę sumę przez licść województw ; cznie przez zebranych.
li ‘‘Onków Rządu. W tej właśnie chwili co- ■ w państwie, ń. przez 16, a zdamy sobie sprawę jak : P rzem ów ienie p. M inistra N ow odw orskiego,
fij P- poseł W cjtkcw iik,. iż na otwaicic wy- poważną oszczędność zaprowadzono w tekimf drobiazgu, |
Dowiedziawszy się o zjeździe Rady Wojewódzkiej
y°)>»a pitriijer p. Witos, oraz pp. minółrc* nie szkodząc r. c urzędowaniu, gcyż i tek wszystkie i
Ch.
Dem.,
nie njpgłem nie skorzystać ze sposobności
ić .**ski, G( ścieki, Szydłowski i Studziński. władze są f.b . *--. iązane abonować „Monitora’3 Poócb- <
^tb 8Ttv.if dzieli lów f.eż p. w ojewoda hr. Br:n- nych przj kładów rozporządzeń oszczędnościowych mo- j zobaczenia się z członkami Ch. Dem,, dowiedzenia się,
fcj Raszewski, posłowie Wojciech Kon
glibyśmy przytoczyć całe mnóstwo czego nie czynimy czego potrzebują i przedstawienia obecnej sytuacji po
L 0r«2 patron kółek rolniczych pocelBiownsfc.rd. 2 t względu na tajność niektórych i na brak miejsca - litycznej.
Kiedy stworzono cbecnyrząd większości, spodzie
C ^ r e eksponaty podziękre będą na grupy w attykele. Nie łudźmy się, tego rodzaju praca wyda
wano
się, że wszyscy wrogowie jego w kraju i zagra
swoje owoce, Niewątpliwie jeśli p. minister spraw
"betą hodowlę inwtntaria żywego wie
zagranicznych, p. Marian Styća, skonstatował po ob nicą będą mu przeszkadzać w pracach, jednak nie
jęciu urzędowania, że na małoznac2ącejj placówce po spodziewano się, że akcja ta będzie tak silna, tak zor
selskiej w: Wiedniu siedzi n2 etacie państwa aż l 6 o ganizowana i że posunie się tak daleko, jak to ma
urzędn ków, i tę hczbę cdrazu poważnie zredukował, miejsce obecnie. Przekonano się, że w walce tej wy
jeśli
tenże ssm minister skasował etaty dla misyj woj stąpiła lewica solidarnie ze. wszystkimi wrogami rządu
■y
Oczywista rzecz, że najlepsze eksposkowych polskich przy rządach obcych nie wiadomo narodowego, przeciwdziałając jego pracom niety Iko
ijjj
odpowie cnie medale lub dyplomy.
w kraju, ale i na terenie Ligi Narodów, w stosunkach
■
głoszone wycieczki Kółek rolniczych oraz dlaczego siedzących, jeśli tenże minister nareszcie od* z Francją i innem i państwami zagranicznemu Wszędzie
Ku R oszenia pejedu ńczycb osób z prośbą wciął z Rzymu jednego z pułkowników, który aż trzy tam dziwnie solidarnie wystąpiły przeciw rządowi na
im a n ie kwater napełniły Kcratet pewną lata ra koszt państwa siedział w pięknej Italji, kupując rodowemu wszystkie siły masońsko-żydowskie, gro
b i b 2ulianie 'odpowiednich pomieszczeń, spo dla Polski stare armaty, z których dotychczas żadnej madząc wszędzie ssme trudności nie do przezwycię
inę Hle.dr>al<że tr.cżra, iż obywajcie kępińscy nie ctrzymaliśmy, — to możemy wierzyć, że jednak żenia.
(
otworzą swe gościnne podwoje dla wbrew temu co się mówi rząd dla państwa robi dużo
Na terenie wewnętrznym zatrzymał obecny rząd
dobrego, a owcce iych czynów są niewątpliwe w swych
posła
Witosa — ministra skarbu p, Grabskiego celem
tj.h ^bajćc c kcrr.ur.ikscję i wygody tak wy- skutkach. Te ;ednak szczegóły życia naszego państwa kontynuowania rozpoczętego planu finansowego. Oka
1i
Miedzo jacy ch, urządzą ra placu wystawy dotyczą naprawy tego co istnieje. Rząd jednak ba zało się jednak, że zastano w skarbie pustki, że pp.
czyć mus: i temu cŃcui poświęca fcaićzo dużo pracy
In
i’,-*„ #»
\A
r i d t r e l u T . boleli
(Vr*IJ>nkę
pocztową.
Minisltrsiwo
kol 2 g o
Skorski i Grabski wydali wszystkie obce waluty i że
i.Sih ^ f u cert u gi przejazdowej dia wy iecztk ażeby zapewnić państwu debrą gospodarkę i zdrowe załamanie sio kursu marki polskiej musiało nastąpić,
życie na przyszłeść.
JW 0 ile przestrzeń pcr.ad 30 kilem, wynosi
Do tvch C2jnćw należy przedewszystkiem praca a następnie rezultatem tego musiała powstać obecna
\ i ‘i crjeitacji w ekspcratacb, ukaże s.ę
nad
naprawą transów. Wszystkie resorty minister szalona drożyzna — dosięgająca cenami w markach
,Hd- ^ ^ t a w o w y k t ó r y poza irną treścią zaialne
przystąpiły obecnie do ułożenia swoich budżetów do kursu złota. Nic więc też dziwnego, że p. Grabski
tj)‘Je spis wszystkich wystawców oraz oglomusiał ustąpić.
2 terminem ukończenia ich pisania do 15 września br.
.•kc/j'e wystawiających.
W urzędach i nawet w wojsku zastano wszędzie
Od tej chwili do 15 października budżety te, majace
U,. >CW
i\\y
» > >, • ctaz
1„ wa
żM^.
y ftrofrrr:
picgrarr rtwfinn
otwarcia wystawy
fermenty powodowane przez lewicowych urzędników.
przedstawić
iczchcdy
i
dochody
nrr.islerstw
w
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ych
j^lfl <**;a itd. pctzrr.y fo otrzy mar; u daryc!
Na lerenie sejmowym opozycja lewicy okazała się nad
bitt ltc* dziś jeszcze pragniemy zaclęiić tychb. reku będą rozpatrywane przez Radę Ministrów, która zwyczaj ostrą : wykazując jednocześnie jak przyzwoitą
U . , s|**»cznie zdają s>. bit sprawę z doniosłości w '.ominie zasirzeiorym Kcrstytucią pm estawi cał była swego czasu opozycja prawicy względem dawnych
; i \ “ ky W ostatniej tkwili przyłożyli rękę do ko w iiy budżet państwa Sejmowi do zatwierdzenia rządów lewicowych. Prace Sejmu szły żółwim kro
Hh,
gospodarczego ze względu na ekeno- 1 w diugej polewie października. Budżet :en cpraco- kiem, nie mogąc postępować w należytym stopniu
1 "rsju i własne stad wypływające korzyści I wy w any est w złotych polskich, a 2 atom w pieniądzu,

Ze zjazdu Rady Wojewódzkiej
Chrzęść. Demokracji.
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ebec ciągłych interpelacyj i stałych utrudnśań prac i
ustawodawczych Sejmu przez lewicę.
Jeśli też zreasumujemy trudności, jakie miał i na
dal ma rząd większości, to zrozumiemy, że znaczna
część wysiłków rządu musiała iść na odpieranie za
rzutów i zwalczanie przeszkód stawianych mu przez
jego wrogów. Walka ta też wykazała, jak szalenie
jest zwalczana przez wszystkich wrogów idei narodo
wej — obecny rząd większości, oraz okazuje wyraźną
i ;1
łączność lewicy z międzynarodową masonerją i żydostwem.
Przejścia te wykazały jednocześnie trafność na
szego twierdzenia, że toczy się walka między światem
chrześcijańskim, a nie chrześcijańskim, że wrogowie
Chrystusa są znakomicie zorganizowani, walcząc
wszystkimi możłiwemi sposobami, bez najmniejszych
skrupułów Jwszelkiemi śiodcami, często nawet niego
dziwemu
Obecnie pierwsza faza tej walki przeszła, nastąpiło
chwilowo pewne uspokojenie, jednak walka ta nie jest
ukończona, należy się spodziewać, że okuło poździernika nastąpi nowa faza przesilenia — zawczasu należy
też starać się ją przebyć najłatwiej. Wszyscy myślący
po chrześcijańsku i narodowo muszą się przygotować
do tej walki, podtrzymując jednocześnie słabych i wąt
piących.
W rządzie przekonano się obecnie o konieczności
wzmocnienia jego podstaw, stronnictwo Chrz. Dem.
ma tylko jeden głos, co me odpowiada sile stronnictwa
naszego i jego znaczenia. Dziś też nastąpiła ostatecznie
zmiana w rządzie i ministrem pracy i opieki społecznej
został senator Smólski (Ch. Dem), co było sprawą
nadzwyczaj palącą wobec rozognionych stosunków
w b Kongresówce, wytworzonych przez b. mm. Dą
browskiego.
Obecnie rząd ma w najbliższym czasie wystąpić
z programem finansowym i intensywną pracą w tym
kierunku, na mstępnem miejscu stoi walka z drożyzną,
w tej sprawie pragnąłbym usłys eć postulaty i domagania
się Poznańskiego, a chętnie przedstawię je rządowi,
pozat.-m siużę odpowiedzią na stawiane zapytania.
O położeniu gospodarczern Polski obszerny referat
wygłosił

ksiądz senator Adamski.

1/

Jesteśmy po 4 o letnich rządach polskich, próbo
wano w tym czasie najrozmaitszych sposobów paprawy
naszych spraw finansowych, próbowała tego niejedno
krotnie lewica, m;jąca rządy w swych rękach w tym
czasie, socjaliści obiecywali warstwom pracującym złote
góry, pracował nad zwalczaniem drożyzny sam p Hartieb, a tymczasem marka ciągle spadała, a drożyzna
rosła. Dziś z dawnych tych prób musimy wyciągnąć
odpowiednie nauki, a przedewszystkiem powrócić do
starych prawd, które należy wszystkim przypomnieć.
Dotychczasowe rządy nie zdawały . sobie sprawy
z kwestii finansowych i ze źródeł drożyzny, nie zda- - - - - *v—
spuwuaowany jest przez państwo,
które nie mogąc swych wydatków pokryć z podatków,
musi swe niedobory pokrywać z drukowania pieniędzy
papierowych. Deficyty te rosną z każdym miesiącem,
I. I. Kraszewski.

86

tak, że w maju wynosiły 20 0 miljardów mk., nic więc
dziwnego, że pieniądz ten staje się coraz gorszym i że
zagranica ma do nas coraz mniejsze zaufanie.
Lewica nie mogła ze zrozumiałych powodów do
konać naprawy skarbu, gdyż należało wprowadzić
w życie ustawy i rozporządzenia mało popularne, na
kładające ciężary i to zarówno na bogatych, jak i na
biednych, Socjaliści, wyzwoleńcy i enpeerowcy, gło
szący hasła demagogiczne wywłaszczenia i niszczenia,
nic dziwnego, źe nie mogli wzbudzić zaufania do za
granicy i uzyskać od niej pożyczki.
Finansów naszych nie można będzie uleczyć przez
czcze gadanie i tylko wymyślanie na paskarzy i lichwę,
należy do tej pracy zabrać się uczciwie z dobrą wolą
W każdym soołeczeństwie chorym tak jak naszym,
na wielką chorobę finansową pojawia się cały szereg
chorób drobnych, Główną chorobą to zła waluta,
a drobne to: paskarstwo i cały szereg naszych dolegli
wości.
Stwierdziwszy to musimy zwrócić główną
uwagę na zwalczanie źródła zła, a nie tylko na same
jego skutki.
Obecnie musimy być zupełnie szczerymi, musimy
stwierdzić, że ceny muszą być tak wysokie, by odp iwiadały spadkowi marki i jej stosunkowi do złota.
I będą one rość tak długo, nawet gdy marka się sta
bilizuje, aż dojdą do stanu w jakim jest stosunek marki
polskiej do złota.
Toteż główny wysiłek rządu musi być skierowany
prawie wyłącznie do walki z główną przyczyną obec
nego kryzysu, a nie tylko z jego objawami.
Przed wojną stosunki finansowe były tego rodzaju,
że każde państwo miało dia swej waluty podkład złot3
leżący w państwowym banku, na którego podstawie
s ę opierając wypuszczało pieniądze papierowe. Niemcy
naprzykład mieli jedną trzecią część swych pieniędzy
papierowych, zabezpieczanych na złocie. Pieniędzy
tych papierowych wystarczało na całkowity obrót całego
państwa i wszystkich mieszkańców.
Obecnie w państwie poiskiem aparat finansowy
nie funkcjonuje należycie, wpływa pieniędzy z podatków
za mało do skarbu, a państwo musi opłacać urzędni
ków, wszystkie dostawy, wydatki i inwestycje, powstaje
stąd deficjt. który pokrywa się drukowanemi markami,
które nic dziwnego, że mają coraz mniejszą wartość.
Ponieważ majątek pańuwowy jest ten sam, niezmierna
się, a pieniędzy przez ich ciągłe drukowanie przybywa,
w konsekwencji tego pieniądz jest coraz gorszy.
Dotychczasowe rządy lewicowe nigdy nie miały
w sejmie stałej, popierającej ich większości — nie
mogły też wystąpić ze stałym programem, a co naj
ważniejsze urzeczywistnić go w życiu. Wspólną myślą
całej lewicy było tylko niedopuszczenie do władzy
znienawidzonej prawicy, pozatem wszystkie stronnictwa
lewicowe nie miały żadnego wspólnego punKtu, na
który by się zgodziły.
o -N ic
by nie do
puścić do władzy obozu narodowego. Do załatwienia
bowiem soraw gospodarczych i finansowych trzeba nie
demagogicznych frazesów ale czynów w postaci sięgnię
cia i to głęboko do kieszeni wszystkich. I obecny

licznego dworu niewszędzie po drodze mógł Włady
sław znaleźć pomieszczenie. Zmuszony ciągnąć za
sobą królowę i jej dwór, oprócz tego oprzeć się nie
mógł życzeniom francuzkiego posła, który mu chciał
towarzyszyć.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
Francuzi widząc przepych i dostatek, które do
—o—
wodziła koronacya, nie domyślali się. iż wewnątrz
Wchodziło w plan podróży tej pozyskanie sobie kraju niewszędzie mogli znaleźć te wygódki, bez któ
serc, zjednanie ludzi, którzyby ślepo szli potem za rych obejść się im było trudno.
królem, gdzie on ich chciat prowadzić. O wojnie mo
W Krakowie Nietyksza nie mógł się inaczej zna
wy nie było.
leźć jak fortelem, gdyż ks. Allbrecht nie znajdował się
Władysław tak czuł potrzebę tymczasowego oczy na koronacji, musiał się więc wprosić do orszaku
szczenia się z zarzutów jakby wywołać chciał z tur- księcia Bogusława, dlatego tylko, aby choć na chwilę
kieni wojnę, iż na ten cel zwołał radę. Kazanowscy widzieć się z Bietką i zapewnić ją, że na niego racho
kierowali tu wszystkiem, a młodszy z nich właśnie wać może.
nową godnością został zaszczycony. Zręcznie też pro
Wiedział on, że dziewczęciu z pewnością donieść
wadzono narady i zwierzenia.
musiano o pobycie matki jego i o głośnym jej oporze
Przed panami senatorami ubolewał król, iż jego przeciwko małżeńskim projektom.
postępowanie tłumaczono sobie fałszywie.
Nazajutrz po koronacji, gdy królowa z panią
— Nigdy rzeczypospolitej nie miałem myśli uwi d’Aubigny i des Esserls w towarzystwie sekretarza
kłać w ciężką wojr.ę z tarkami — rnówił poufnie — swego Desnoyres i ks. de Fleury zwiedzała kościoły
ale mamy na kurku tatarów, którzy nam pokoju nie i klasztory, Nietyksza wkradł się na zamek, Miał
dają, z którymi sojusz równie ciężki jak wojna; aby on tu przyjaciół dosyć i znajomych i rachował na
tm postrach wrazić, musiałem się uzbroić.
to, że mu oni ułatwią widzenie się z dziewczęciem.
Innego nic nie miałem na celu.
W istocie też potrafił się wkraść, po wyjeździe kró
Wierzono czy nie królowi, wyznanie to było uspo- lowej. na drugie piętro, które fraucymer zajmował,
kajającem i zostawiło po sobie wrażenie bardzo dobre. i sam wyprosił Bietkę do siebie na rozmowę, której
W sprzeczności jednak znajdowało się z dalszemi jedna z panien przytomną być miała.
prograftiatami podróży na Ruś, do Lwowa, w których
Od owei tragicznej nocy krwią obojga oblanej,
upatrywano, nie bez przyczyny, zamiar j ozyskaaia sobie dziewczę nie widziało htwina, który odżył wprawdzie
nowych sprzymierzeńców na przyszłość,
i wyzdrowiał po ranach j kuracyi, ale one na nim
Senatorowie, którzy widzieli króla chorującym pozostawiły ślady*
w Warszawie, niedomagającym w drodze, zmęczonym
Świeżość młodości znikła z twarzy bladej chło
w Krakowie, zaczęli naiegać na to, ażeby czas na paka, który zmężniał i posmutniał. Bietka też nie
podróż przeznaczony obrócił na staranie o swe zdro była wesołą, 3ni tak irzpiotowatą i zuchwałą jak niegdyś.
wie i spoczynek.
Z uśmiechem pedała rękę, którą Nietyksza ucałował.
Rady te wszakże znalazły króla głuchym. Z ca
— A! królowo moja — zawołał — jakżem ja długo
łego ich toku Wiadysław mógł wnieść, że zo 3tał o d  czekał na to szczęście, które mnie dziś spotyka, a ta
gadniętym co pociągnęło za sobą tylko ciche posta kem się wymęczył!
nowienie, po naradzie z Kazanówskimi, aby corychlej
— No, ale zdrowi jesteście — spytała Bietka.
opuścić Kraków i rozpocząć podróż na Ruś od wy
A! co tam zdrowie! — rz.ekf żywo iitwin —
cieczki do Niepołomic.
gorsza ta troska, którą z sobą człowiek nosi. Nie
Cel króla jeżeli nie został osiągnięty jak sobie ży będę ja nigdy spokojnym, aż Bóg da, podacie mi tę
czył, w części przynajmniej mógł się uważać za zdo rączkę do ołtarza.
byty, gdyż jawne oświadczenie się przeciwko wojnie
— Matka wasza — poczęła Bietka — ja wiem
zamykało usta.
o tern, jest przeciwną^ a ja do nieposłuszeństwa jej
Podróż dalsza, którą królowi odradzano, w istocie was nie chcę doprowadzić- Nigdy podobno się nie
riłógla być i nużącą i niewygodną gdyż dla dosyć spełni...

Na królewskim dworze.

rząd, mając za zadanie usunięcie obecnej
będzie musiał chwycić się często środków bP,l!p p0pj(
popularnych.
.# postula
Stwierdziwszy więc główną przyczynę w- Po prz,
choroby finansowej, spadek naszej waluty, ił Kaczy
wstanie deficytów, musimy starać się ich pozbyć
albo przez podwyższenie i to nagłe i silne P0® sieryki 2
lub też pokryć je przez zagraniczną pożyczkę, jcli ^
Podatki mamy iuż dość duże, ale zrobić np, We
jeszcze za dawnego Sejmu, że nie wykortystano* - p0j,
borach pruskim i austrjackim starych istniejącym
podatków, wprowadzono natomiast nowe,
ilrttn fi
ani ludność ani urzędnicy nie umieją się oW tak,
i trzeba dopiero pewnego czasu, aby nowy taeryce
funkcjonował należycie.
łpańst
Obecnie też musimy albo czekać na napty* Przez pi
datków, albo liczyć na pożyczkę zagraniczni ‘ owaną
oba środki zawiodą, to pokryć będzie inoż.i* *iększe
przez pociągnięcie społeczeństwa do nadzwyC" Tymj s
ofiar i danin.
. Wdals
Przeprowadzić ten plan finansowy ®°ze, j*. Pos,
prawica. Lewica, która tylko obiecuje dużo spj która je
stwu, nic w zamian od nich nie żądając i ,lie{ tych s
—- nie jest tego w stanie dokonać. 1 tylk°J Zagrani
rząd, mający w sejmie i w kraju silną Pod,., I^ied
nam nadzieję przeprowadzenia jednolitego p‘al* Po p0
sowego, a przez to doczekania się lepszych ^ bona d
Od rządu też obecnego musimy doniag^s,Tietęzai<
prowadzenia planu finansowego, a musi on ć f Nad
,tr?sniz
siępnym kierunku:
1) Zasadniczym warunkiem powodzenia N v,
rżenie takiej maszyny administracyjnej,
»
wała należycie i mogła spełnić nałożone oa *13 Orz
wiązki. Dotychczasowe bowiem rządy
,»lk.'
sadziły moc stanowisk swemi adherentami K£jikna{
którzy bardzo często nie byli zdolni do s?e,n t <tyi
wierzonych im obowiązków.
. dz^ Hó **
2) Należy w samym rządzie z a p r o w ^ p * my. by wszyscy ministrowie byli ■męża®1W
i
zmiany,
- mIoIflęm
cei
Ci.
L
/ u \'j u i u a c
u
y v » iv ^
obecnej większości.
Dotychczas
bowiem
paru ministrów z dawnych rządów lewicowyj® Jtc*za
‘ ąc
już sama obecność w rządzie utrudniała
r»m
nisłrów prace.
■
, n i, d
3) Winno się przeprowadzić uchwało^
West
majątkowy w sumie 1 go miljarća fra.nlcJ 1
obecne st.-sunki wyniesie 45 tysęcy nuljor\ ^1 J*!ęp
polskich, będzie to bardzo ważnym kroki® £ “rskt,
rządu i przyczyni się do uzdrowienia syh*3^
Już obecnie, o ile bezstronnie spojrzyj pi«4;^au
w oczy zobaczymy skutki rządów obecny®'^ p®»nj°ra
i to ważną sprawą jest odłączenie się
P
od niemieckiej. Następnie to zaufanie p»rttj J SZ(
Polski poprawiło się w znacznym stopniuo pożyczkę zagraniczną w sumie 150 ]
larów są na dobrej drodze i uzyskanie m tli, c
..... -virvjio., przez kilka tat.
j^
a
Obecnie należy przedewszystkiem
P
społeczeństwo miało do rządu tego jaknaj^#
ufanie. Chrześcijańska Demokracją mając ^ *
ministrów w rządzie, ma na nieeo
niego vvię Ji
i wiele więcej postulatów swych bedzie
__________________ a ___ h

Nietyksza nie dał jej dokończyć.
^
\
— Pani matka moja — rzekł —
jest, ale ja niemniej. Jednego mnie ma, o
''1u
kona, że ja bez was szczęśliwym być nie ®
. k °1
się musi.
. ł l f l W*>y
O tem też ja was upewnić chcia«e tfl (j
moja, że gdyby mi najdłużej czekać prz>’sZ ’ 1 ju.Wi
wam pozostanę; ale wy?
j L
Spojrzał jej w oczy.
i5^
Wejrzenie jasne i ruszenie ramio*1'
I ł., di
odpowiedziała, mogło go uspokoić.
.
— Wyście dia mnie krwi swej . nl (jzię^I fta"
rzekła spokojnie — a jakżebym ja niew ‘ . litLnc
miała i mogła o tem zapomnieć.
^ 1# ‘ łjj®
Zresztą nikt o mnie, a ja też o niki®
i^
a Nesterackiego niema się już co o b a w i a j
Przyjaciółka jego także dziś mu P0” ^,nie
może Królowa jajmość łaskawą jest
$ ||^
dała — nie wypędzi mnie ode dworu,
wrót ojca, i o niego jestem niespokojni- 1<5-3'
O ojcu tym słyszał wprawdzie N '0 ) K’uy„,1 ^
3wiedział wiele, a nawet cel podróży J£» J
**
znanym Zapytał więc.
— A dokądże się udał?
— Wiem tylko tyle, że na
■ życ,a„
do czynienia, bo tam znaczną część
odpowiedziała Bietka — Miał, interesa - a °pjl V%a
szy, przyjechać do Warszawy i osiąść
gdzieś, bo mu życie na granicy od D .„i
te) t”
kuczyło.
Dali Bóg, gdy pw
powrócimy
----—
—j ffTw w JW J
-lig.
'dk Jtt''
naszej, może go już zastanę w Warszaw _
1j * .
A! mój
| 1 Boże
przlrwal N i e t ^ ,
bt
to boli, że ja w tę drogę ze dworem ^ o
mogę. Przydałbym się może na co, ale'.
m J'k
Radziwiłłów całkiem odstać się nie g° ^ c i e ^ V '
1 ja bym tego nie radziła ,T
40 U
Bietka. — Król zapewne dalej, jak do
się chce
widzieć z panem hetmanem po*1
1/ ieuie **A k r
I\
J r\ jł*'
h
Radzono mu, aby go raczej do ^ pa*1.
ale mi się zdaje,
ie, iż (tu głos znikłal
-j
więcej coś r,a celu, i od tej podróży^11^
Nie tak też to znowu sr ;ga
tZ1 Iwc.
trochę ktriią porą kraju przejęc
r,ajd3^ fil;
H.
a królestwo oboje i ich dwór wszędzie
r'e
przj jęcie. My też z francuzkami ^ ^ riK*
t„-ii
di3
powodu się skarżyć, choć moje
W
C ó
kwany u nas wszystko znajdują
i mesmacznem.

fc*

i^

s

. Mac. Musimy tylko rząd ten na zewnątrz soli•(popierać, pozwalając mu na przeprowadzenie
ob 'fak tów .
J przemówieniach tych zabrał jeszcze gtos ks,
a “Kaczyński z Warszawy, delegat Zarządu GłówV ^rz. Dem., który po "powrocie z Angiji, Francji
“'W zdał sprawę ze spostrzeżeń, poczynionych
, ® krajach, głównie w sprawach finansowych.
w aP' we Franc[i przewidziany był w budżecie de*
„a ' pokryto go ierfn?k przez nałożenie nowych
W Angiji piunjer Baldwin był dawniej
3 fc ^nai1iS^w * uporządkował je swego czasu po
i ^ Iak, że obecnie budżet daje znaczne dochody.
’ ®*ryce budżet wykazuje również dochody. Wszyst
.„„r Państwa doszły do tych świetnych rezultatów
Tl1262 Próby nadzwyczajne, ale przez utartą i wy12 °Waną drogę oszczędności zmniejszenia wydatków
U c z e n i a uutnuŁiuw
dochodów państwa.
par:
* i.7™i starymi szlakami musi pójść państwo polskie,
dalszym
ciągu
j
--- lo — swego
o
rprzemówienia przedsta)ż«
doseł nastroje w Angiji w Ameryce dla Pol'est zupełnie niedostatecznie poinformowana
ie
Jest
stosunkach.
za
2»-w<«*tica
feanica zapewno
by na nas patrzała życzliwiej,
a(jtl | wiedziała, co się u nas dzieje
^ i
re eratach wywiązała się nader
U * * dyskusja, w której zabierali głos: p, prof.
er^ ak (Bydgoszcz), przemawiając w imieniu
lSC >“ Nadnoteckiego, przedstawia postulaty tamtejto !ganizaci' politycznej Ch. D. i domagając się inl
walki z drożyzną. P. dyr. Bugzel porurził
J j l.z kwestję drożyzny, oraz sprawę łagodnego trak•o# p!j, przemysłowców i właścicieli kopalń przez rząd.
1 ,,
Loster (Gniezno) popiera przemówienie
,aJi ^nał Adamskiego i jego program naprawy.
nl Ryński porusza szereg aktualnych kwestyj
i??' Bigoński domaga się uregulowania należytego
u robotników, tak by szły w górę w miarę
Kai arożyzny- P- Trzciński — jest za 2anrowaCen * Pfac według złota. P, Red. MachalewiS * za szereg żądań w dziedzinie gospodarczej,
tadTając Się od rządu silnej ręki i zdecydowanego
litiiu
Jl ru działania. P. dr. Jurek (Gniezno) — podrobotnicze, domagając się większego
|r-tema postulatów robotniczych.
" uli (^ P nie zabrał ponownie głos p minister Noinformacyj, oraz za
!'■
J SN i’*/ *J«*V
. rtfj*
W UOIJŁJłJJ
—
M ih U w kierunku spraw gospodarczych i finan. p?li,0faz robotniczych. Zakończył też swe przeprzyrzeczeniem poparcia w rządzie postulaf j Jlteej dzielnicy.
wiali jeszcze p Dr, Rydlewski, p. KrajewV ^ l rybus‘ P1 Gintrowski, poczerń po odpowiedzi
M^damskiego, odczytaniu zgłoszonych wniosków,
i $i( 1 ) raniu komisji do ich opracowania, p»*2ewodP poseł Marciniak zamknął zebranie, dzięku’s^Owi za przybycie i wszystkim obecnym
#
udział w zebraniu.
H

p°2egóły strasznej katastrofy
w Japonji,
Ą
“■
jftk ,
L m f.

&

Jum trzęsienia ziemi znajduje się na półwyspie
J S ’:w>sp ten Płożony jest około 2 0 0 km, na
od Tokio i jest pochodzenia wul-

■holizm poprzedził zrana gwałtowny podmuch
| , njWiatru.
Trzęsienie ziemi rozpoczęło się
Wstrząśnienia ziemi następowały z przerktóh 52
zachodu słońca, powodując wszędzie potW°kiń P^kania rur gzow ych. Środkowe dziełz * < 0 przedstawiają płonące rumowiska. Amba. f CIę cnuska i amerykańska uległy zniszczeniu.
fl|e Tjsjft 'bosty na rzece, wiodącej przez miasto, za^ “*y ' i lfln
0 0 tysięcy osób, które przed pożarem
z dzielnic miasta, zostały odm
i3 V;, z|f rzeką a ogniskiem pożaru i padły pastwą
Pj6' Dziennik japoński „Niki—Niki“ którego druna ze wszy3tkicb drukarń ocalała, wyszedł.
W ar3ki jest tylko nieznacznie uszkodzony. Przym'n- marynarki w Tokio, został
’i|ą Dzielnica handlowa jest zupełnie zniszczona,
'ic^,spoczęcia się trzęsienia ziemi, mieszkańcy
łL 5'.11’ strachu uciekali na dworzec kolejowy
ZaJ*1, Olbrzymi budynek tego dworca zawalił
ii. "Pał setki ludzi Tak żw. święta wyspa
'M
12 została całkowicie zawalona
( Angielskie donoszą, że wskutek katastrofy
V
z'emi‘ w Jap011!! stracił) życie przeszło
E’ 0t*
^ T 0 **'0 wybuchły rozruchy na tie
■ i b r ^ ’ Policja zmuszona była zrobić użytek
% of° ni- Ludność chroni się w góry. Biuro
N /n:arorTl ka*astrofy w Nagasaki donosi, że
A alI****°nych zostało 350 000 domów. W miaV a -usa j jokusaka wszystkie domy zostały
. ,,
ziemią.

' S ^do iednei

szcze« óły katastrofy.

^
:
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oStr°i'e w Japonji donoszą następujące dalsze
Zpr“" wulkanów w Japonji jest czynnych,
rano nastąpiło w Jokohamie kilka
tii
^ astępujące miasta zostały częściowo
zniszczone trzęsieniem iub pożarem.
i*'*"!,
ia, ł'uxag3wa,
Fukagawa. o;>iłto<itid,
Sonibaka, Tokarosawa,
■■1
",t?’
i oimiMSdwu,
etn • ’ Sotobya -Asami, Gozomba, Hakcno.
się czasowo do Osako albo Kioto.
| W
wskutek zawalenia się tunelu koieDomy w Tokio zwałiiy się jak

domki z kart. Eksplozje następowały jedna po drugiej.
Czego nie zniszczyło trzęsienie ziemi i.ogień, zniszczyły
fale morskie.

M ilczenie poselstw a polskiego w T okio.
Warszawa, 5. 9. Rząd polski nie otrzymał do
tychczas żadnej wiadomości od poselstwa polskiego
w Tokio o katastrofie w Japonji. Również i poselstwo
japońskie w Warszawie nie 'posiada żadnych wiado
mości od swego rządu.

Giełdowe ceny zboża wyższe od rzeczywistych
Okazuje się. że giełda zbożowa wykazuje ceny
wyższe od rzeczywistych, i to tak samo w Warszawie,
jak i na prowincji, Te fikcyjnie wyśrubowane ceny
ustanawiają dostawcy intendentury, która płaci za na
byte zboże ceny, notowane na giełdzie. I tak np.
giełda warszawska notowała 421 tysięcy marek za
korzec żyta, kiedy faktem jest, że zboże tegoroczne
nigdy nie osięgnęlo ceny 400 tysięcy.
Tak samo i obecnie ceny zboża faktycznie są
znacznie niższe od wyśrubowanych przez dostawców,
a oficjalnie notowanych cen na giełdzie zbożowej.
Należałoby, aby władze właściwe osadziły winnych
w kryminąie.

skowe zapełniają pokłady okrętów. W ostatnich 24
godzinach nastąpiła podobno nowa koncentracja. Woj
ska włoskie obsadziły szereg małych wysepek na zacbodniem wybrzeżu greckiem. Włoski torpedowiec,
który się znajdował w Smyrnie otrzymał rozkaz na
tychmiastowego udania się na Adrjalyk dla zjednocze
nia się z przybywającą tam flotą włoską.
Jakiś grecki parostatek był ostrzeliwany przez łódź
podwodną Inny parowiec grecki został przywiedziony
do Korfu. Głównodowodzący Bełiini wydał zakaz dla
statków greckich przekraczania cieśniny Ottranto. Wiele
okrętów greckich zatrzymano. Wszyskie przewozowe
linje greckie przerwały komunikację. Grecja jednak
nie krępuje ruchu okrętów włoskich.

Wiadomości polityczne.
Konferencja prasow a.
Prezydent ministrów odbył przy współudziale
pp, ministra spraw zagranicznych Seydy, ministra spra
wiedhwości Nowodworskiego, ministra przemysłu
i handlu Szydłowskiego oraz pp. podsekretarzy stanu
Studzińskiego i Olpińskiego konferencję z przedstawi
cielami prasy prowincjonalnej celem poinformowania
icb o zamierzeniach rządu i wysłuchaniu ich życzeń,
Nawiązując do swego expose wygłoszonego w Sejmie,
Prezydent ministrów scharakteryzował prace, podjęte
przez obecny rząd w kierunku naprawy stosunków
w państwie i zobrazował te prace przytoczeniem kon
kretnych taktów ze wszystkich dziedzin administracji
i gospodarki państwowej. Wywody p. Prezydenta
ministrów uzupełnił p. minister spraw zagranicznych
poufnemi informacjami o najaktualniejszych sprawach
z zakresu polityki zagranicznej.

Delegaci polscy w G enew ie.
Do nowo wyłonionych komisyj weszli delegaci
polscy w porządku następującym: do komisji prawnej
pref Winiarski Bogdan i p. Bibiński. do komisji or
ganizacji technicznej Strassburger i Winiarski, do ko
misji dla rozbrojenia min. Skirmuntt, obrany przewo
dniczącym tej komisji 33 głrsy. na 41 głosów pos.
Czetweityński, do komisji budżetowo finansowej pos.
Modzelewski i p. Sckal. do komisji spraw społecznych
i ogólnych p. Sokal, do komisji politycznej min. Skirmuntt, Strassburger i Czetwert/ński, do komisji dla
weryfikacji pełnomocnictw pos. Modzelewski.

Likwidacja okręgow ych urzędów ziem skich.
Ministerstwo reform rolnych przystąpiła do likwi
dacji trzech okręgowych urzędów ziemskich: w Krakowie,
Płocku i Siedlcach. Krakowski okręg przyłączony bę
dzie do przemyskiego, płocki do warszawskiego, siedle
cki do lubelskiego.

Bezrobocie w Gdańsku.
„Gazeta Gdańska** donosi: Niebezpieczeństwo bez
robocia poważnie zagraża Gdańskowi. Za przykładem
Senatu, który postanowił zwolnić 25 proc. swych urzęd
ników, idą także przedsiębiorstwa przemysłowe i domy
handlowe. W piątek i sobotę cały szereg firm tutej
szych wypowiedział pracę 30 do 60 proc. pracowni
kom. W stoczni Schichau prowadzone są pospieszne
roboty przy budowie okrętu „Columbus', który ma być
skończony i spuszczony na wody. Niezwłocznie po
tern zarząd stoczni zamierza zwolnić część urzędników'
i przeszło 2 0 0 0 robotników, zatrzymując jedynie personel
najniezbędniejszy. Także w stoczni gdańskiej wymówie
nia są na porządku dziennym.

Uznanie dla polskiego dyplom aty.
„Rzeczpospolita* donosi z Genewy: Wybór Skirmunta na przewodniczącego komisji rozbrojenia Ligi
Narodów uważany jest w kołach Ligi jako wyraz
szczególnego uznania dla cieszącego się ogólnym sza
cunkiem dyplomaty a zarazem oddaje Polsce wybitne
miejsce w przewodnictwie zgromadzenia. P. Skirmunt
wybrany został 33 głosami na 4! głosujących. Jest
to cyfra bardzo wysoka w porównaniu z głosami,
które otrzymali przewodniczący innych komisyj.

Litwini przeciw Niemcom?
Dyrekcja policji w Kłajpedzie zakazała śpiewania
patriotycznych pieśni niemieckich, wygłaszania mów
publicznych, drażniących uczucia narodowe, oraz urzą
dzania pochodów i wywieszania flag niemieckich.

Z Zagłębia Ruhry.
Załogi poszczególnych kopalń w Etsen układają
się r władzami okupacyjnymi co do natychmiastowego
podjęcia pracy. Osiągnięto porozumienie na warun
kach podanych przez władze francuskie a mianowicie
zgodzono się na 8 -uiio godzinny dzień pracy pod
ziemią, a 10 cio godzinny dzień pracy nad ziemią
z 10 proc. dodatkiem.

W łoska akcja w ojskow a.
W ojskowe przygotowania Włoch w porcie Torreiito trwają dalej. W dalszym ciągu transporty woj-

Propozycje greckie.
Paolitis złożył w imieniu Grecji Radzie Ligi Na
rodów pisemną deklarację proponującą: 1) wyznacze
nie przez Radę przedstawicieli krajów neutralnych,
którzy braliby udział w śledztwie w sprawie zabójstw,
dokonanych na oficerach włoskich, 2 ) powołanie do
życia sądu rozjemczego dla ustalenia wysokością odszkodowań, 3) natychmiastowe złożenie przez Grecję
Szwajcarji sumy 50 miljonów, gwarantującej wypłatę
odszkodowań.

W łosi odrzucają kom petencję Ligi.
,.Matin“ donosi, że rząd wioski zawiadomił rządy
w Paryżu i Londynie, iż odrzuca kompetencję Ligi
Narodów w konflikcie włosko-greckim, pizyczem na
poparcie swego stanowiska podaje tizy powody: 1) re
wolucyjny rząd grecki me jest uznany i niema prawa
występować w Genewie, 2 ) sprawa zatargu jest bezpośredniem następstwem zajść w Janinie, które jest
obrazą Włoch, 3) powoływanie s^ę na art. 12 statutu
Ligi Narodów byłoby tylko wtedy uzasadnione, gdyby
groziło wybuchem wojny.
Tymczasem Włochy nie mają żadnych zamiarów
wojennych, czego dowodem jest. że nie zerwali z Grecją
stosunków dyplomatycznych.

Uwadze pp. Kupców i Przemysłowców.
Z okazji wystawy rolniczo-przemysłowej w Kępnie
wydany zostanie nadzwyczajny, zwiększony numer
„Nowego Przyjaciela Luciu“ oraz „Informator Wysta
wowy."
Pp. Kupcom i Przemysłowcom, którym zaieży na
tem, aby ich firmy znane były ogółowi, najlepszą wy
robią sobie reklamę, ogłaszając się w wyżej wymie
nionych wydawnictwach
W własnym tedy interesie winni zainteresowani
skorzystać z nadarzającej się okazji niezawodnego
źródła korzystnej reklamy, nie należy bowiem zapom
nieć, że reklama to dźwignia handlu.
Ogłoszenia przyjmuje Drukarnia Spółkowa w Kępnie,

KRONIKA.
Kalendarz rzyituko-katoiicki
Piątek
Sobota
Niedziela

7-go września Melclijor Grodz. ra.. Hadrjau pp. w.
ti go
,,
M. R. Siewna (Narodzenie)
9=go
„
16 po Świąt. Poświęcenie bazylki
Zbawiciela.

Poniedziałek 10-go ,,
imię Marji.
Wschód słońca ogodz. 5,20
„
„
O „
5.22
O „
5,24

Zachód 6.35
„
6,33
„
6,30

MIEJSCOWA.
— Doroczny odpust na „Pólku11 pod Bralinem
przypada w niedzielę, 9 września.
— Nie będzie św ięta. Konsystorz arcybiskupi
zawiadamia, że przypadające na sobutę, dnia 8 bm.*
święto Narodzenia Najśw. Marji Panny zostało zniesione.
— Z życia sokolego. W niedzielę, jak jut dono
siliśmy, odbędzie się w Podzamczu uroczystość poświę
cenia sztandaiu sokolego. Na uroczystość tę wysyła
„Sokół" kępiński delegację ze sztandarem, popołudniu •
zaś wyruszą drużyny ćwiczące, celem wzięcia udziału
w ćwiczeniach, poczeni towarzystwo udaje się do
Wieruszowa, gdzie „Sokół* tamtejszy urządza zabawę
z popisami sokolemi
— Pokw itow anie. Na pogorzelców w Bralinie
złożyli na ręcz Komitetu: p. Dr. Zielewicz, Swiba
2 000 000 mk., firma Płokarz i Hupa. Bralin 1000 000
mk., gmina Gola przez p. Kwiotka 5 9 0 0C0 mk, guma
Bralm IV. rata przez p. Wolko 850 000 mk., p. Aug. .
Piec7.oi;k3 , Perzów 100 000 mk., p. Aug. Hanich, Kępno
50 000 mk., p. Feiiks Hanisch, Mnichowice 100 000 mk,
p, Witte, leśniczy Ks. Nowawieś 50 000 mk. p. Gólcz,
posied. dóbr Marjanów za 12 ctr żyta 2 400 000 mk,
gmina P.sarzowice za 5 65 ctr. żyta 1 130 000 mk., gtn.
Dnmasłów za 6,36 ctr. żyta, 60 funt owsa 1 426 000 m.,
p Ż mski, pos. uobr Zosin 1 000 000 mk, Ks profesor
Jasiński, Katowice 125 000 mk., p. Ignacy Całkosiński,
Kępno 100 000 mk.. p. Albin Cterpik, Baranów 500000 X
mk., NN. Kępno przez ks. josinskiego 200000 ink.,
gmina Czermin przez p. Pospisehńa 877 500 mk., gm.
Turkowi' przez p. Pieczonkę 1 880 000 mk., gmina
Bralin V rata przc2 p Wolko 590 000 mk, p. Maks.
Gogol Miechów, zebrane na zabaw,e 330 000 mk.,
p. Fragstem dzierż, dóbr Miechów 1000 000 mk.,
p. Worsztynowicz z Kępna 100000 mk,
Razem
41 232 790 mk Za ofiarność serdeczne „Bóg zapłać",
Dalsze datki z wdzięcznością przyjmuje
Komitet
— Pokw itow anie D! kuchni biednych złożyli:
N N. 30 000 mp. Centrala Rolniczo .Handlowa 500000
tnp., p. Starościna Kasprcakowa 50000 mp, ks. Pm

bcszcz Nowicki zt Stopi 30 centf. ziemniaków, dom
Dcmanin 3 cenlr. ziemniaków. Wszystkim szJacbetnj m
ofiarodawcom w imieniu biednych składają serdeczne
,.8óg zapiać' Dudzińska, Galańska, szafar&i.

Z kroniki policyjne?.
— Sam obójstwo. Dnia 30 sierpnia zastrzeliła się
2 rewolweru w Naimcwie pow. csirz. w mieszkaniu

rodziców 17-łetria Mazurkiewiczówna Helena. Samo
bójczyni zamknęła srę w pokoju i tu strzałem w serce
położyła kres swemu życiu. Przyczyna nieznana.
— Kradzież, Dnia 1 sierpnia skradziono kupcowi
Rachfzhlcwi w- Rychtalu 2 skrzynie zawierające cjkorję
i proszek mydlany, Złodzieja rob. Piotra Kiełbasę
wykryto. Towary zwrócono poszkodowanemu.

Z Poznania.
— W ielki pożar. Dziś około godz. 33 w poł.
wybuchł pożar w di mu robotniczym przy ul Czajczej
Wezwane straż pożarną, której dzięki energicznej akcji
Tatui kcwej udało się grrźny pożar umiejscowić. Spłonął
strych i całe 3. piętro. Przyczyna pożaru nieznana
Straty są znaczne, temwiętej że 4 rodziny pozbawione
zostały dachu nad głową.

Z całej P o ls k i
— 1823 — 3923 Na niektórych banknotach świeżo
wydanych po 250ICO wskutek ziania srę farby dru
karskiej w ca ci*, reku wydania dziewiątka nabiera wy
glądu ósemki. P. K. K. P, chcąc zapobiec?: ewen
tualnym pe myjkom czy wątpliwcścic tir, ogłosiła w pras e
warszawskiej sprostowanie, w którym tłumaczy 'prze
bieg druku banknotów', wykonywany w państw. zakł.
graf. i właśnie wzmiankowana rzekomą omyłkę.
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Mors giełdy warszawskiej.
Złoty polski
Dolary Stanów Zjedn.
Marka niemiecka
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B aczn ość!
.Wszyscy Ci, którzy dzierżawią ziemie

r.d pana
t Ra uhudta (dawniej Torna'ak — Krajewski) winni się
d zgłosić w oprawie uregulowania dzierżawy

w sobotępopołudaiu
dnia o8 godz.
wrześniaitr.913
3. u
M ic h a ła P a w ia k a ,
skład towarów krótkich — ul. Warszawska.

*e

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

Człowiek
do bydła potrzebny od
zaraz.
907
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Przedstawienie teatralne
„B ursztyny Ke s Ś44
urządza

912

Tcw. Młodzieży męskiej i ż w dręczeniu
] niedzielę, dnia 9 września br. o godz. 7
na sali p. Wróble w Mroczeniu.

> przedstawieniu ZAEAV A,
\

ny udział prosi

na jwięcej dającemu za go- j
tówkę. Obejrzeć można j
1.0 minut przęd sprzedażą

Bieliżnie zżółkłej i splamionej kawą, krwią, winem
czekoladą, owocami, sokiem i. t. d. zaleca się dodać
podczas gotowania Saponem 2 -4 torebki ASANIJ.
, ,Asan“ działa jak słońce na bielawie i jest pod
gwarancji nieszkodliwy.
Żąda cie wszędzie!

Największa Fabryka w Polsce f
dostarcza w każdej ilości po cenach konku
rencyjnych

Łaskawe oferty
902
ul. Ostrzeszowska 464.

ZARZĄD.

G rodzisk, (W. P o zn )

ses

B ile t y

P C K O C f t i K , na przedstawienia i zabawy
który przez dłuższy czas
praerwał iako książkowy
i jest dobrze obeznany
w interesie destylatorskim
f oszukme

P O SA D Y
cd 1. października 1913’
Zglcszu. a przyjn u.;t
t ksp. N. P. L pod nr 910.

fcfc

z branży drogeryjnej i delikatesów
poszukuje posady
najchętniej wKępnie

W. S t a ś k i e w i c z ,

w blokach po !C0 w różnych kolorach
na na sprzedaż po cenie 2000 mk. za blok.

D ru k a rn ia S p ó łk cw a
w Kępnie.
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w aażdej i!°sC

Młody, inteligentny

Starogard (Pomorze).

915

MALARSKI.

Klaus
kom. sąd. w Kępnie.

$yrći5 £bem. Fabr. „Ernsta" E Ffógćrski

b u ty z drew. podeszw a, okuJaki, drew niaki, drzew a na
ckulaki I drewniaki

dla wystawiających jak i niewystawiających uprasza się o rychle zamówienie,
Od porJedzialku 30 bm. udziela infor^
macji na placu wystawowym,

rozgrz ewa
opP1'^ Tu
: , .,ii^ 7 \f()v> da
>raz

jedną kanapę,
V ; O f i 0, A
lustro i jecta ą s:eaf e j : łfcogaca oj^0

ŹfGGBlnie per Dosnania.
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W środę, dnia 12 wrze
śnia o godz. 3 po poi.
sprzedam w Kępnie, przy
ul. Wawrzyniaka 71. II. ptr.
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przymusowy.
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gm iny L ęka mrocz.

Polecani szeroko i krótko ^
**1101
młocarnie, ttiar»eże !wszel
kiego irodzaju,
UU/-C j U , wialnie,
I f F f l i L I C j sieczO łW | »asą
taką
karnie, parowniki, kultywa* | naró
tory, brony, ptugi, dryle*
centryfugi oraz wszelkie
części do maszyn po ce
nach bardzo korzystnychWykonuję wszelkie re
paracje maszyn rolniczych

P rz e ta rg

\

odbędzie się w niedzielę, dnia J6 vr;.< -nra fcr.
o godz. 4 po poi. na -sali p. Śliwy.
509
Zarząd gminy.

B aczności

Warsztat reparacyjuy maszyn rolfll
Stare targowisko (dawn. l reund) Tek"
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Licytacja na polowanie

~

T. Olejnik

\
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R o liis o zo -H a n
K ępno.
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Naprawy
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as-

(Notowania nieoficjalne.)
z dnia 6 września 1923 r.

ł

k a ł a lt
oraz

C e n tr a la

lach, E, T. 1913, Innja (napis ruski) 27. 9. 19® *
Gerdes 29. 6. 3905 Ewa. Znaleziono również
rów pereł, jedną papierośnicę złotą i dwie W
Przedmioty powyższe odebrano podejrzanemu P_
rewi a jego samego osadzono w areszcie. “o
cześrie zarządzone zostało dochodzenie celem SP3
dzenia, skąd pochodzą skradzione przedmioty.
— W samą porę uratował go od samowi8
Wywiadowca ajentury śledczej li komisariatu, ptfet
dząc ul. Podwale w Warszawie, zauważył, że p^y
liku przy cknie w kawiarni w domu nr. 32 się®
kiś młodzieniec trzymający rewolwer.
jednym ruchem znalazł się w kaw iarni, Podf
do stolika, odebrał rewclwtr i odprowadził zat.r2j.
nego do 31 komisariatu. Tam stwierdzono, że !*
22- letni Tadeusz G;gdan z ul. Mostowej nr.-jL
szukiwany przez wojskowy sąd okręgowy w.^ru^ ]|
za dezercję z marynarki wciskowej w Toruniu. "
Y ’T Tyniec- poŁ^y
uuiszcgu uuciicuicuica
umći umu , ze
młOCZieiiię1
r.j «jjjtan8
dalszego
dochodzenia ustalono,
że młodzieniec
stawił w mieszkaniu matki swej wdowy kartkę W
ści: „2 powodu braku pracy i środków utrzy^T™'
po
będę zmuszony targnąć się na życie".
"GfUdjP'
rowano do sądu wojskowego okręgowego w

— Z Targów W schodnich we Lwowie. Pc
otwarciu Targów Wschodnich min. skarbu Kucharski
zwiedził cały plac wystawowy. Wobec niezwykle sil
nego obesłania Targów przez wszystkie gałęzie prze
mysłu uderza powszechnie nieobecność przemysłu
włókienniczego, który nie bierze udziału w tegorocz
nych Targach. Min. Kucharskiego powitał w pawi
lonie czeskim i francuskim sen. Szarski. Następnie
odbyło się w restauracji Targów Wschodnich oficjalne
śniadanie, wydane przez Kr mitel Targów. Do zgro
madzonych przemówił pierwszy prezydent m. Lwowa
Neuman, toastując w ręce min. Kucharskiego. Drugie
przemówienie wygłosił przedstawiciel Gdańska sen.
jeyelowsky, podkreślając znaczenie gospodarczej współ
pracy Polski z Gdrńskiem dla jednomyślności poli
tycznej, która w stosunkach polsko-gdańskich jest
tylko kwestją przyszłości. Z kolei delegat Rosji sow
ieckiej Fitdorow podniósł znaczenie Lwowa i jego
Targów Qia porozumienia polsko-rosyjskiego, które
przyjdzie do skutku na tle gospocarczem. Wieczorem
odbyło się uroczyste przedstawienie w Teatrze Wiel
kim. Wystawiono operę „Straszny Dwór." Po przed
stawieniu odbył się raut w sali ratuszowej.
— Podejrzany handlarz klejnotami kościel
ne mi. Policja krakowska przytrzymała niejakiego
Wolffa rreilicha, znanego już policji krakowskiej pokątrego handlarza złotem w którego posiadaniu zna
leziono znaczną ilość przedmiotów z-c tych i srebrnych,
pochodzących «rćwdopodcbrie z. kradzieży w którymś
z kościołów, wśród znalezionych u r.kgo przedmio
tów znajdowało się złote votim w kształcie miniaturo
wej ręki, środkowa część złotego kreikha mszalnego
ud. Prócz tego znalazły się w jego p. rmdamu liczne
obrączki ślubne z napisami. 14. 1. 1918. Teodor Ber

B rada

Hurtownia ma^ A
dcwlanych-

\

«0'Jófct
Te1'
Ik^e

l ei. 306,

f - T E b>

FSI0. W *w.

P

mt

J SPbżfc

10 wrżeśnia^^ait’ l^órj
wym Mrocz

W d zik
dziecięcy

‘ 2
,
najwięcej,
tówkę. ÓbeF/cpf*1
ze

zaraz na sprzedaż. Gdzie,
wskaże eksp. Nów. Przyj.
Ludu pod nr. 916.

'/Klórka
Zbiórka

*

p. Wróbla-

^

Klaus, k o n i ^

Wapno, cement, pap£>
koryta i żłoby bunc1
cegłę szamotom®

b

poleca
P .

Rynek 12.

J a s iń s k R ^

KĘPNO,

Stare mm sp...0l
od l0f ^ ar3z

Jan Nawrocki

Zakład fologialiczi y, Aleje Mafcin

j

A

