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Pismo połsko-kaloScJde w południowej części Wielkopolski,
£™*f Przyjaciel Ludu" wychodzi trry razy tygodniowo.
£5* !* poczcie z odnoszeniem miesięcznie 10PÓ0 mk.
—Hycji bez odnoszenia miesięcznie 9800 m . z odnosz. dom 10003 m»
"‘-w, w Polsce miesięcznie 12500 mk.
(h,,.Pojedynczy egzemplarz 1000 mk.
■ ś'uc|i pod opaską 2 franki. VI' innych krajach 100 procesu aroZej.
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Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.

Adres dia listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępnu (Wikp.)
Druk i Hafciać: Drukarni Spółkowej w Kępnie, ai. Mickiewicza 54.
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r Ufnego wyczucia sytuacji konieczne jest zdaSl'^e sprawy z rzeczywistcści Nazywają to
■Jfalnem patrzeniem rui rzeczy, reabzrr.eni tym
_'a!4 się narody germańskie i angio-saskie. Po*
‘Oczywistości pozwoliło Anglikom, a pizcdem cm Amerykanom stworzyć dobrobyt. W nrze'
do wielkich cywilizacyj na DSkkim WschoSa aryjska stworzy ła na kontynencie europejskim
hkań:
Tiskim cywilizację przesiąkniętą poczuciem
!S^ici, a nie złudnemi fikcjami f ; i : ; z o f i m i ,
, tonę mi 1 innemi, mającemi dotychczas prze wą*
"'aior w życiu narodów azjatyckich Dia Ar.
1^fra w zagadnieniach życiowych przedstawia
I aN samą role'jak święty Amulet dia indusa
. grodów europejskich niestety naród polski ns
Z Nzcze dotychczas doskonałość: oceny rzeczyj r*a podstawie cytr. Do tego jednak musimy
pZfcby nie zabrakło dia nas miejsca w cywiliza*
Tyskiej
,'yih WstęDie chcielibyśmy przytoczyć parę cytr
Jrtócych, które powinny nam ./yjasmć wiele
ftychczas błędnie rozumianych.
■ Pierwsza z nich: państwo polskie, liczące
■^ów iudnośct posiada 449000 urzędników
f-^Kh, po dołączeniu do tej liczby wojska
'l'dzi żyjących stale lub czasowo na etacie
jć' cirzymsmy cytrę* około siedem set tysięcy
L 1*
—"tych
na koszt państwa. Wypada w;ęc, iż
nie wyłączając kobiet, starców i nowop ych«drjeći, utrzymuje na swój koszt jednego
' który teoretycznie oddaje im usługi pań» W porównaniu do liczby urzędników w in| , lw,8ch cyfra przez-nasprzedslawionadlanaszego
Pstzbyj wielka. Powoduje ona też jeden fata!nv
Ł‘ budżet państwa, o którego zrównoważenie tak
Walczy nasz rząd, nie zawiera właściwie
Poważniejszych,
produktywnych wfclabó v
j?CZfl wydatkiem na utrzymanie urzędników.
r*y więc do absurdalnego wniosku, że skarb
-tnieje dla urzędników, a urzędnicy dla
ItJ.

cJlrą zastraszającą jest to, że wartość gojj ^Cej w obiegu nie odpowiada zupełnie na*
i, Potrzebowaniu. O ije na początku wojny
f
floWki obiegającej dzisiejszy obszar Rzeczypo-hodzda do około siedem set miljonów do
pel'
minio, iż zaczęliśmy liczyć wydrukoSi
. . -..ostki monetarne w biljonach, wartość
kJWących w obiegu nie przenosi stu miljo
?6 s
D?ipip. kip
Dzieje
się in
to rUałpan
dlatego, iż marka nolsk;
polska
t li'1 bciei w wartości się deprecjonuje, ntż
je. Stąd przyczyna braku gotówki,
i"11""!'
j)r8:; (,dczuwać tak bardzo rolnikom, rzemieślJl^P*iębicrcorn. fabrykantom itd. Objaw to
3$
N,'1, nie pozwala nam na rozwój ani naszego
J 0 'i h.fcr!;i wogóle na prowadzenie racjonalnej go* *? itcjg lowej w państwie jako całości.
.„
c>fra: niezlikwidowane dotychczas MiniPr2^|
zatrudnia aż 7144 urzędników LiUl®
każdego urzędnika 2 miljony marek
•Jp^jemy miesięczny wydatek 15 miljardów
«ki
toku uczyni 180 miljardów. Dla
i, T60 jak Polska jest tc wydatek stanowczo
i/AJ Po r2y tekim stanie naszego skarbu jaki
P>ęcio letnich rządach lewicy, nie może
,J^wy o prowadzeniu polityki państwowej,
,'fięj ^rowja ludności
Cala akcja państwa
\ X *hWiij może się ograniczyć w tej dziedzinie
CU, ;
H^2) mania hygjeny. A to można uczynić
^ i^ Qn>ków a tylko prze pcmocy władz ko*
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c>ftai w przedwojtrnych N emcttch ra
wypaesło 8- iu urzędników,
a ich 28 ra, 1 im. Dz.eje s ę t o d l a S y u ^ - liczbę godzin piaiy i zmn ejszcr.o
pracownika. Taka cyfra zbyte doV
^ (
dl aczego koleje sa rupie a mimc
plyt^iPoważniejszy deficyt
Brak ram da*
i
C2enta cyfr 2 dziedziny praiy w prze-

fif$
uf

i
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Kępno, na wtorek 11 września 1923 r.

cytry.
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Telefon nr. 47.

i mysie, aie musimy zdać sobie sprawę, ze dzieje się
tam .podołanie r ie w takich warunkach nawet przy
uzdrowieniu naszych stosunków finansowych nie bęiemy mogli sprostać konkurencji zagranicznej, która
wytwarza dzięki większemu o parę godzin dniu pracy
i większej sile produkcyjnej robotnika znacznie od nas
tar.jej, lepiej i więcej
Podobne cyfry zastraszające
moglibyśmy przytoczyć z dziedzin podziału kapitału
mię=.my obywateli nasze państwo zamieszkujących. Oka
załoby cię wtedy, że kapitał, który lewica tak zacięcie
zwalcza, wymyślając zamożniejszym Polskom od hjen
kapitalistycznych i obszarników, tylko w bardzo drobnej
części znajduje się w rękach czysto polskich, socjaliści
? więc atakują zacięcie u> co jest bardzo słabe, a co
| dia rozwoju państwa jest konieczne. Rozważmy te
cyfry uważnie.

Znamienna mewa
prezydenta Wofciecfiowskiego.
W Puławach na przyjęciu w Instytucie rolniczym
p. Prezydent wygłosił nastęc ujące przemówienie:
Dziękuję Wam wszysi*. ;> za wyrażone ta uczucia
dla Rzeczypospolitej.
Nasuwa mi się kilka słów
w związku z tem, co tutaj"słyszałem
Wspominał je
den z mówców o ciernistej drodze Prezydenta Rzeczy
pospolitej,
Nie d'/i..aję lego i nie uważam, aby w Polsce
człowiek, rtprezentujący Polskę, miał drogę ciernistą.
Wsząjizie, gezie się stykam z obywatelami, widzę to
serdż.zne, głębokie przywiązanie obywateli do Polski,
a to tylko cieszyć m. żt. Jeżeli może być mowa o ja
kichkolwiek cierniach, . to wynikają one z czynnej na
tury judzkiej, z jej dążenia do samodzielnego czynu.
1 wyjawię Wam tu otwarcie tajemnicę cierpień Beiweceru, których zaznał mój poprzednik i których nieraz
zaznaję ja. jest :o niecierpliwość człowieka czynu,
k ory chce stanowić swoją wolą, swoją energią i po
kierować tak, jak mu zrozumienie przyszłych losów
Rzeczypospolitej nąkazuje.
Aie czasy takiego pojmowania roli głowy państwa
należą do przeszłości. To trzeba sobie jasno, szczerze
i publicznie powiedzieć: Kto chce tak postępować, to
znajdzie się w kolizji albo z obywateiami, albo z Kon
stytucją. Zniecierpliwienie moje wynika też nieraz
z chęci człowieka, który chce wrócić na stanowisko
zwykłego obywatele, mieć. wolność ponoszenia odpo
wiedzialności za swoje czyny i działać bezpośrednio,
jak mu jego własne 3utiiitnie' nakazuje, tak. jak każdy
inny obywatel. Tego zniecierpliwienia ja, jako dawny
pracownik społeczny, najwięcej doznaję. Nie jest to
zniecierpliwienie dawnych głów państw, które sądziły,
że według swojej własnej woli mogą kierować losami
narodu. Przykładem klasycznym jest Rosja. Przypo
mina sobie każdy z histerji, jak Piotr Wielki swą
własną woią wciągnął, jak mówią, Rosję do narodów
zachodnio-europejskich. Ale dziś, czyż można zaliczyć
Rosję do krajów ó kulturze zachodniej? Okazuje się,
że droga narzucenia kultury i postępu od góry jest za
wodną, jest tęsknotą dusz słabych obywateli. Trwały
postęp jedynie, zapewniający istotną kulturę i udział
wszystkich obywateli w jej bogactwie, to jest postęp,
wynikający z postępów wszystkich obywateli, wynika
jący z ith sumienia. Rzeczą głowy państwa i rządu
nie tamować zdrowych jego przejawów. Dlatego, gdy
zwracacie się do mnie, bym Wami kierował, to ja
przypominam, że Polska może być tylko taką, jaką Wy
jesteście i może osiągnąć taki postęp, do jakiego Wy
wszyscy przygotowani jesteście.
Gdy mowa o naprawie Rzeczypospolitej, to w tym
Instytucie, który jest świadectwem naszej wysokiej kul
tury w frzesłicści, a dziś przy bytkiem wiedzy, wskaże
środki, prowadzące do tego. Śioćki są bardzo proste.
Wiedza, debra oiganizacja i oszczędność gospodarcza.
Te cnoty i zalety kształćcie i rozwijajcie w sobie,
a wtedy postęp może n:e będzie tak szybkim, jakby
piagr.ęli riecitrpl wi, ale bęczie trwały. Dlatego jaknajwięcej trzeba s;ę uczyć pracować, oszczędzać, a to
wszystko można szy rciej osięgnąć ptzez organizacje
społeczne. I ćlaiego powtarzam to hasło, które zglo-

Cena ogłoszeń:
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Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.
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silem, jako działacz społeczny: Łączcie się oia różnych
celów społecznych a tern bogatszą i wspanialszą będzie.'
Rzeczpospolita Polska
To przemówienie p. Pre;yćenta zebrani przyjęli
długo niemiiknącemi oklaskami 1 okrzykami: Niech żyje?
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Przyjazd Hiltona Jounga do Polski
Min. Spr. Zagr. otrzymało ostatnio wiadomość
0 przyjęciu orzez Hiltona Younga zaproszenia rządu,
polskiego do przyjazdu do Polski w charakterze wy
bitnego rzeczoznawcy w sprawach finansowych i gos
podarczych. P. H.iton Young przyjeżdża 7 października
1 pozostanie w Polsce w ciągu mniej więcej dwóch
miesięcy. Już dawniej, bo jeszcze w 1921 r, za czasów
urzędowania na stanowisku ministra skarbu p. Stecz
kowskiego podjęta przez rząd polski myśl zasiągnięcia
fachowej ; kompetentnej opmji w sprawach finanso
wych od doświadczonego i cieszącego się dużym
autorytetem ekonomisty, doczekała się zatem realizacji*
Myśl ta nie była obcą żadnemu z poprzednich rządów
i obecnemu rządowi energicznie pracującemu nad
uzdrowieniem finansów przypada w udziale gościć
u siebie i korzystać z fachowego doświadczenia p. Hil
tona Younga. P. Young, wybitny praktyk., były pod
sekretarz stanu w ministerstwie finansów w gabinecie
Ł. George‘a zarazem autor cennych prac w dziedzinie
skarbowości, przyjeżdża do Polski w charakterze nie
oficjalnym i w ciągu swej bytności w Polsce będzie
gościem rządu polskiego.

Strajk, kolejarzy.
W pląick rano wybuchł w Poznaniu strajk pra
cowników kolejowych w myśl zebrania kolejarzy
z dr.ia 5 września. Powód do tego bądź co bąeź za
wczesnego kroku była niezadowalająca odpowiedź
rządu na wysunięte postulaty koiejarzy.
Opinja wśród kolejarzy jest dwojaka, jedni są zap.
drudzy przeciw strajkowi, tak, że strajk objął dotych
czas pracowników warsztatowych w Poznaniu.
W związku z wytworzoną sytuacją przybyła dc
Poznania komisja min. kolei i spodziewać się można,
iż w dniu dzisiajszym dojdzie do porozumienia i strajk
uiegnie likwidacji.

Państwu żydowskie na wydartych Polsce
Kresach ?
„Dziennik Gdański1* donosi z Kowna, że komitet
centralny partji komunistycznej w Moskwie rozważa
plan utworzenia republiki żydowskiej na Białej Rusi.
Obwód Homla, Witebska i Mińska, liczący 600 000
żydów na 300 tysięcy innych narodowości, nadaje się
wediug komitetu najlepiej do przeprowadzenia tego
planu. Gdyby doszło do utworzenia republiki żydow
skiej, żydzi mieliby reprezentację w związku republik
sowieckich. Armja, skarb, poczta i telegrafy pozostałyby
w ręku władz centralnych, reszta zaś organów władzy
przeszłaby pod kompetencję republiki żydowskiej.
Stalin i Rosenfełd-Kamieniew życzliwie odnoszą się do
tego planu żydowskiego.

Kataklizm w Japonji.
Dopiero obecnie nadchodzące wiadomości z Ja
ponji dają obraz o strasznej katastrofie, która nawie
dziła ten kraj Dotychczasowe wiadomości są niczem
w porównaniu do tych, które wciąż jeszcze nadchodzą.
Podobnej katastrofy jeszcze nigdy nie było.
Jak wynika z poniżej podanych wiadomości, po
wtarzają się jeszcze nowe uderzenia podziemne, które
pochłaniają dalsze tysiące ludzi.
Wećie ostatnich doniesień iskrowych w Tokio
i okolicy powtórzyły się nowe uderzenia podziemne*
Wskutek uderzeń tych runęło znowu kilkaset domów
w gruzy, grzebiąc tysiące ofiar.
,..»]
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Doniesienia pism angielskich otrzymane przez
jowy Jork podają, że 13 miast oszczędzonych dotyehłjas przez kataklizm uległo zniszczeniu.
Yokohama już nie istnieje. Los jej jest przesąpny, Z 400 tysięcy jej ludności zostało zaledwie
, tysiące. Ilość trupów tylko w tern mieście obliczają
300 tysięcy, zaś 60 tysięcy pozostałych skryło się
| głąb kraju.
|
Z powodu stałego niebezpieczeństwa, grożącego
jrytorjum Yokohamy i Tokio, Rząd postanowił całą
Ijdność odtransportować w bezpieczniejsze -okolice,
jfl O pożarze w Tokio donoszą, że gaz, wydostający
ę z pękniętych rur przyczynił się w wielkim stopniu
o powiększenia katastrofy. Przez 24 godziny szalał
•'^ień i nie zdołano go zlokalizować. Dopiero po wy'tdzenin w powietrze przeszło setki budynków udało
ę wojsku prowadzącemu akcję ratunkową stworzyć
rzerwę, która nie pozwoliła na rozszerzanie się rzeki
, gnia.
Punkt koncentracyjny marynarki Yokosuka
(ostał również zburzony. Donoszą, że amunicja znaj
ująca się na wojskowych okrętach eksplodowała
odczas trzęsienia morza i wielka ilość statków wskuJik tego zatonęła.
Amerykańskie statki, które przybyły z wód chiń!cich zbliżyły się do portu Yokohamy na odległość
0 mil morskich. Stamtąd piloci na hydroplanach
jzpoczęli badać okolicę.
Chmury nad palącem się
iastem opadły, lecz o dostępie do portu nie może
yć mowy. Osręty amerykańskie pospieszyły z poiocą okrętom uszkodzonym po wybuchu wulkanów
zaopatrują je w żywność, a przedewszystkiem w słodką
odę. Na drodze do Yokohamy nie napotkano żad
nego statku z wielkich linji, krążących po Pacyfiku,
a wysokości t. zw. „siedmiu wysp“ znaleziono kilka
rdłubów okrętów bez załogi, pochodzących z portu
okohamy. Począwszy od wyspy Mich morze zarzujne jest szczątkami zabudowań, które cofająca się
la porwała ze sobą na m/irze. Okręty nawiązały
idjotelegraficzną łączność z Yokoharną jak i z Tokio.
Według wykazu sporządzonego przez pisma ;ja
ońskie, następujące miasta uległy częściowemu lub
, iłkowitemu zniszczeniu przez trzęsienie ziemi: Tokio,
okohama, Fagugaw, Sonji. Jokosaka, Asakuza, Kanda,
onde, Sntazaja, Atam, Getemoa, Hamome. Okazuje
ę, że pomimo katastrofy frzęsiema zjemi, można było
ioć częściowo uniknąć skutków pożiru, gdyby były
wygotowane odpowiednie środki ratunkowe i przyczony zespól ludzi. Umieszczenie arsenału w pobliżu
.olicy również zemściło się srodze. Dzienniki japoń
<ie omawiają te szczegóły, zajmują się projektami
Ibudowy racjonalnej, przy której te doświadczenia
ają być uwzględnione.
Japoński minister Spraw Wewnętrznych oświadczył,
: potrzeba będzie 120 000 robotniKÓw budowlanych,
200000 portowych, ażeby w ciągu trzech miesięcy
sunąć najgwałtowniejsze ślady katastrofy. Robotnicy
staną do pracy w chwili, gdy w Yokohamie i Tokio
prowizacja będzie zapewnioną,
Uciekinier z Tokio, który przybył do Tomioka,
powiada, iż bezpośrednio po wstrząśnieniach poziemnych, wybuchły płomienie tak, iż utworzyło się
a przestrzeni 10 kim. olbrzymie płonące morze, Jedno-

cześnie nastąpiło oberwanie się chmur, które jednakże
ttie było wstanie ugasić płonącego miasta, Najsilniejsze
wstrząśnienia miały miejsce w okoFcach Fudijama.
Miasto Namacu — 130 kim. na południe zachód
od Tokio liczące 13 000 mieszkańców zostało całko
wicie zniszczone, O kolonistach europejskich niema
dotąd żadnej wiadomości.
„Petit Parisier." donosi z Londynu, jakoby z .Pe
kinu nadeszła wiadomość o zniknięciu wysp archipelagu
Bonin.
Według doniesień z Ossaki, w parku w okolicy
Tokio staw jest pełen zwłok dzieci i kobiet, które
wolały znaleźć śmierć w wodzie, niż w płomieniach.
Francuski dom sierot w Tokio, mieszczący 60 sióstr
i 160 dzieci został zburzony. Wszyscy mieszkańcy zgi
nęli w gruzach. Cały sztab Arrr.ji Zoawien.ia w Tokio,
liczący 20 oficerów wraz z rodzinami zginął.
Londyn, 6. 9, Począwszy od poniedziałku wszystkie
sprawy, nawet pierwszorzędnego znaczenia, jak Zagłębie
Ruhry lub korifiikt włosko-grecki ustąpiły na drugi
plan wobec olbrzymiego zainteresowania a współczucia,
jakie wzbudziła katastrofa w Japonji Dzienniki prze
pełnione są wiadomościami, które jednakże pochodzą
z rozmaitych źródeł najczęściej przypadkowych i nieraz
przynoszą wręcz sprzeczne wiadomości. Cała służba
informacyjna w Azji skoncentrowała się w Japonji,
więc w momencie zerwania kabli i zniszczenia stacji
radiotelegraficznych na stałym lądzie, pozostały tylko
małe stacje na okrętach wojennych, które częściowo
obsługują Peking, częściowo San Francisko. Wielka
francusko-chińska s<acja radjotelegęaficzna w Pekinie
znajduje się na ukończeniu i do tej pory ważniejszych
wiadomości nie przesłała.
Prasa francuska unikała dotychczas omawiania po
litycznych skutków katastrof/ Japonji. „Journal D’Industril“ mówi że cały świat odczuje skutki tej niesły
chanej katastrofy. Japonja musi się odbudować i skon
centrować w tym kierunku wszystkie swe siły, a to
wpłynąć musi na zmianę działalności i celów na Ci
chym Oceanie. Od Ameryki do Chin i od Austrji do
łndji skutki katastrofy nie dadzą długo na siebie cze
kać. Zrozumiałe to jest przy wzajemnej zawisłości
gospodarczej i finansowej ludów. Niemniej odczuje
skutki katastrofy i Europa. Stany Zjednoczone prze
żywają skutki tego kataklizmu przez rozszerzenie swej
potęgi, zmieni się także los Chin w kierunku wzmoc
nienia niezależności.

U Polsce fliemcy napadają na Polaków.
Widownią potwornych i niewiarogodnych wprost
wydarzeń stała się wieś Sarnówko w po w. grudziadz
kim na Pomorzu. Prezes lokalnego koła Obrony Kre
sów Zachodnich, Stanisław Titenbrun, dnia 21. 8 rb.
wstąpił do sklepu przy oberży Egerta. Wśród zebra
nych tam Niemców znaleźli się głównie prowodyrzy
miejscowej hakaty: Egert; Fieiss, Blum i Witt Chcąc
sprowokować obecnych Polaków, zaśpiewali ..Dsutsehland, Deutschland ueber alies“. Gdy Titenbrun zwró
cił im uwagę na niestosowność takiego postępowania,
Niemcy rzucili się na niego, kalecząc ofiarę w okropny
................................. ■ B II M I W I ! ■ ! — I— —
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o —
1 oni i sekretarz królowej p, Desnoyers, który
■szystko zapisuje co widzi, dopytuje się o każdą
!<ecz, a dziwi też każdej, nasze obyczaje znajdują
'ardzo nieobyczajnemi.
Rozśmiało się dziewczę.
• — A wy? — zapytała,
— ja — rzekł smutny Niefyksza — muszę z księ|em Bogusławem powracać, bom się do dworu jego
[przyczepił, ale po drodze, zamiast do Wilna z nim,
ostanę w Warszawie, i tam na was oczekiwać będę,
Macie mi co do zlecenia.
— Ja? — wesoło spytała Bietka — no, chyba
byście pozdrowili odemnie starą, poczciwą ciwunowę
•liugajłowę, a jeśli chcecie i państwa Bieleckich
boje, i naostatek, opiekuna mojego ks. Stoczka u Ś.
Cocha,
— Z chęcią! — odparł Nietyksza — przynajmniej
nimi o was mi mówić będzie wolno. Nie będę też
tiiał co robić w Warszawie, bo nie wiem, czy książę
anclerz powróci tam rychło. Ma dosyć dóbr do ob
iżdiania, a mało gdzie nie funduje kaplicy lub kla
sztoru. Dobry, pracowity, pobożny pan.
j
— To też miłują go wszyscy — mówiła Bietka
- ale się razem obawiają, bo surowym jest dla siebie
dla drugich, a król ma do niego żal, że mu do
yojny przeszkadza
ji
Nietyksza się uśmiechnął.
Namby młiudyrr, w-ojna też smakowała — rzekł
- bo rycerskiemu człowiekowi bez niej żyć smutno,
ie starsi turka Ort źnić boją si<;, aby na nas nic spadł
ałą 3iM, bo naóv/ ^zas nikłby th pomoc nie przyszedł.
j:■)fjrj niby to kćfł ci na posiłek iść wenetom... a no
iójp
j Wic.** j!3 teł ni o tych rzecz ach niewiele rozumiem.
— A ja jeszcze mniej •— wtrąciło dziewczę —
rierr* h l k o , że kriłow a pieni*ę<Izy inż dała wiele na
e ich od nie i żądają. N i będzie
A «,;ć nie h: ie. N. Pan
lać; bo k■A ’.,.. :
"dv się nachmurzy,
1tai: ćia nas słoó 1
*; b na płacze, a my
ć na r rolo W;
ni a
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Jak płacić podatek gruntowy i mająV LW

sie
Podręczniki Podatkowe, Zeszyt
Ustawy
o i
------- --z uwagami,
------o
- * rozporządzenia
i- ---- • ........ wykonawcze.
. r \ , pa
niki Ministerstwa Skarbu, zebrał i objaśnił K 1, 'p^L
kładem Drukami „Dziennika Poznańskiego11 1923 .T .
szybkiem tempie, w którem uchwala i zmienia
nasz ustawy podatkowe, trudno się zorjentować ^ j.
wodawstwie skarbowem. Dlatego należy z uznaaJ
powitać pierwsze wydawnictwo tego rodzaju w
dzielnicy, mające na celu uprzystępnienie
ogółowi ustaw podatkowych, które baz objaśnię**u^ ,
irudno zrozumieć. Broszura: „Jak płacić podatek ^
towy i majątkowy?" ułatwi niejednemu
w jego własnym interesie zapoznanie się z obo
jącemi ustawami skarbowemi. Treść broszury
jako zeszyt pierwszy jest nadzwyczaj aktualni,
terminy płatności odnośnych podatków* zbłiźajn
w najbliższych dniach.
hj( py
Podręcznik zawiera liczne przykłady sPoS?,?ltf|
trąceń podatku dochodowego od uposażeń słuz°
i wynagrodzeń za najemną pracę, które to przeF '/
zupełnie nowe dla naszej dzielnicy, a obowiązly
pierwszego sierpnia r. b. Brak tego rodzaju
nictwa dawał się odczuwać w naszej dzielnicy
tego broszura o podatkach powinna znaleźć lic
czytelników. — Do nabycia w księgarnia^*
wprost w Drukarni „Dziennika Poznańskiego1, P°c
9 Cena 24 tysiące marek. Porto 200 marek.
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— Wszystko się to, da Bóg, ułoży — dodał N.etyksza — jak skoro wojnę senatorowie z głowy kró
lowi wybiją. Dosyć nam będzie tatarów.
Poczęli potem liczyć, jak długo ta podróż trwać
miała, ale litwm nie bez przyczyny utrzymywał, że na
Lwowie się nie skończy, i że trwania całej tej wycieczki
obrachować nie było podobna.
Słychać już było teraz, że podrodze niektórzy
z panów króia z królową do siebie zapraszać chcieli
i ugaszczać, że się gotowali do przyjmowania Koniecpolscy, Zamojscy, Sobiescy, Wiśniowieccy i inni.
— A i na to coś potrzeba odłożyć, że króla po
dagra pochwyci — rzekła Bietka — bo rzadko na
dłużej od niej wolnym bywa. Prawda, że pora cieplejsza
zawsze mu sprzyja, ale za to zmęczy się dużo.
Przeciągnęłaby się była rozmowa ta dwojga mło
dych, którzy, wiele innych sobie mieli do powierzenia
tajemnic, gdyby ich nie spłoszyła panna de Langeron,
zawsze kwaśna i niechętna, a Bietce mająca za złe. że
poufałej była z parną des Essarts, z którą coraz jawniej
zazdrosna francuzica wojnę toczyła.
Wojna ta i królowi i całemu dworowi aż do po
sła, który w nią bvł wmieszany, czuć się dać miała.
Stała się ona źródłem nieprzebranych oskarżeń wza
jemnych, które stąd przechodziły na dwór francuzki,
a z Paryża powracały zaprawne nową goryczą, aby tu
królowej nie dać spokoju.
Z jednej strony pani des E>sarts, z drugiej Langeronówna, poseł p. de Bregy, sekretarz Desnoyers,
p. de Conrade doktor nawet de Lafaye i rnaitre
dTlctel (le.Roiisw z żoną i cały. zastęp dziewcząt
służących, składali dwie armje ucierające się z sobą.
Nawzajem śledzono krok każdy, tłumaczono każde
słówko; intrygowano, aby królowa na jedną lub drugą
przechyli ła ińę istronę!
Bietka starala się zachować ne ułrainą. nie mię|ćiC SJę do niiczego, ale mim;> swe j woli, to der, Estś t . La*i2cronówna, p<)'.vol\/wała ją za świadka.
Pon iewaź (Jwór przed puszczeniiern się w dalszą
Mieor;f ulicach, wyprozatrzymać
dróż miał
sob>* Nietyksza pozwól enie, aby tąin jeszcze mógł
cieknąć uk<och3t*3
raz v \ i z ieć
miała nic przeci wko temu, nie obawiąła
B 11ka
aby* ją to w oczach ludzi mogJo narazić na ob
mowę, bo wsz;yscy wdedzj,eli, że Niel) ksza ją narzepierścionka. Zai zmusił *lo przj
1 nć>7W
Bietka,
asieby
wyrwał
się dalej
nie
łko
t
kięfćj fioi
obie nie ivi raził.
iłłó

S
ar

sposób: na rękach przecinane są żyły, głowa
tj
całe ciało pełne sińców. Podłog3, sprzęt/ i scwt^UWcl \
lokalu, w którym dokonano ohydnego napadu sązW
gane krwią pobitego, któremu zbrodniarze zadali ^ iJorko°
za
żelazem, kijami i szkłem. Motywem napadu
zemsty za działalność narodową Titeibruna w g®1!®irotach^nW godzinę po wypadku przybył na m iejsce lekarz
’ P>
wiatowy i policja. Lekarz skonstatował duży *>P'>' ą Ce‘
krwi i ciężki stan pobitego, który ponadto się uskar , ^ . •*
że ze strony przybyłego posterunku policji pą**stw
11
wej nie doznał należytej obrony.
, . h 6 mjtó
Podajemy fakt ten do publicznej wiadomości,^ ^ M
Polska cała dowiedziała się, że na ziemiach w°'
:ym
Rzeczypospolitej Polskiej Niemcy odważają się z3$
żać
obywatela ro
Polaka
zac życiu uoywcueia
ia sa za to, że
ze ośmielił
osnuci” się °1T
i
,
Polakiem, że ośmi clił się siły swe poświęcić P L
**
narodowo
społecznej.
Rzuca
— ----- — ~r------------s -------- to ijaskrawe
- ----- • - światto
. i*
urri(
stosunki na naszych kresach zachodnich. Jeze11 .Łw, i■ <
łudził się dotychczas i wierzył w „lojalność11 nieffliewła$r ’ •
ten niechaj się przekona, że „uciskani1'Niemcy u3"
*■
sach zachodnich wolnej Rzeczypospolitej Polskiej 1,11^ przy
mią gwałtem i przemocą polskie życie narodowe, l y ^ 1^
Opinja polska zaalarmowana tą wiadomością
u,. ,7
^ielk
maga się kategorycznie jaknajo3trzejszego
Wrześ
sprawiedliwości dla winnych i ukrócenia
^
buty i samowoli pruskiej, utuczonej na krzywy
łabityc
polskiej, a mimo to korzystającej dzisiaj jeszcze z »
f Częścia
ścinności na ziemiach polskich.
Czas wreszcie pokazać, że skończyły się **. 7 aho5ei
rządy pruskie — że na ziemiach polskich panem* f Sz0iie i
spodarzem jest tylko Polak.

W Warszawie — dodała przy rozstań***
wiecie
w i u . i v się-li vod
u nks
o u
Stoczka,
iu w ł u u ,
że ojciec mój »P°;j*
starajcież
się go rpoznać
ł^
— i r.powiedzieć
------------- mu o rn0
»- jjjJ1
mu rączkę
'Nietyksza
-•-'V----- wyciągniętą
J ---t ”t -----------I----'X ipocałował
-----f i■
l
nowaniem, które Langeronó wnej wydało się V
dzonem, i ruszyła nazad, do miasta.
IV.
Podróż do Lwowa, którą odradzano królowi, ^r3jnł
której on tak obstawał, jak gdyby do niej nadzW)^/,
przywiązywał wagę, miał coś w sobie taj^T^/51'
przynajmniej dla tych, którym Władysław się 1 w
; ł ! aPf
kich swoich myśli nie zwierzał.
a
w
id
yw
-r
Ci, co króla od młodości znali,
teraz, znajdowali dziwnie zniecierpliwionym,
jjKf k
nym i humoru nierównego. Niekiedy zda
zd a w
#•*;ł ^ j**^
bitym, zniechęconym, to znowu opanowywała » ^
samowolna duma, żądza rozkazywania, czyn*4c
łym i niemal greźnym.
^
Nie był to wpływ ożenienia, bo też same
my w mniejszym 3topniu wprzódy już się
,e ^
dawały; myśl jakaś uparta ciężyła mu na mćź£°' DV
■ on
— ,‘‘>.dal1
Adam Kazanowski znał ga takim, jakim
5 ?!
teraz szczególniej, od czasu, gdy Radziwiłł Z j 3|s«)S
rami sprzeciwiali mu się nie dopuszczają**
M
zaciągów i oświadczając przeciwko wojniem r
Otwarcie tłumaczył się, że te pułki * U
"z'aje'
i/ał
tak kosztowne tylko przeciw tatarom got°w^ |
zanowskiemu czasem duszę swą całą odkry
tl,,ii'?
rżał
P
Ten dawał mu się wylewać, uśmie
i mógł, ale się nie sprzeciwiał.
Wojna przeciwko Turcy!, nawpół z
z posiłkami innych państw chrześcijańskich, us*1^ .
mu się, ale nie ona jedna była celem.
Wszędzie dokoła widział otaczających
s 0.
narchów z daleko większą władzą mz by^
kanał o
to, oburzało.
— Dlaczegożbym ja — mówił nicra
skiemu — nie miał władzy tej uzys
przez powolność tylko, rozbiwszy
znowu sejmom inkwirować sw czynne
wać jak panował) ?
Pułk< cudzoziemskie, włoskie, niemi
skie pójdą pa rebelizantów, raz na*1'
cicho.
szlachta siedzi* bec
wiście królem.

'i« »wa
katastrofa niemiecka.
,ą
,
i w .

lali rany ,aaornośc o dalszym spadku marki niem.
ylacbjjj i,fricu zareagowała berlińska spekulacja na
gminie
Dziś przed otwarciem giełdv kurs doIcarzpJ ™
lac^ prywatnych dochodzi do 33 i pół mil, upjynJm. W stosunku do tego podniosły się
uskarża ^ceny artyk. żywności. Jedno jajko kosztolaijjjW®' i i . ‘nie
miljona mk., funt mięsa
j f W. d o 5 milionów iepszej 6 miijonów,
»ści,ab “®iljonów, funt kartofli 60 do 70000, funt
wolne "W. Prawdopodobnie wskutek tego już
zagra “lejszym podniesie sie w daiszvm ciągu
się »•
: prac u yłvtatura w Berlinie,
atlo » j oabyio się posiedzenie gabinetu niemiec:eli ku.11omówienia projektu zaprowadzenia dykta,mieclti 7 ei i gospodarczej dla zapobieżenia kata
na kie ®s°wej.
lej tlf; Stcjmiijonówki niem ieckie,
ze, ! | Przyszłego tygodnia Bank Rzeszy puszcza
;ją ^ Jnoty po 100 miijonów marek,
ryntiijj j ■
®eIka katastrofa kolejowa,
ycluf ' prześnią nastąpiło obok Hanoweru zde:ytfl F 6* pospiesznych. Dotychczas naliczono
i ff ®b»tycb, 6 ciężko i 10 lekko rannych. Przy
ję c ia nie są na razie znane,
u rs niemieckich pism kom unistycznych.
u i^L a"ne“ i inne dzienniki komunistyczne zo, ^one na przeciąg 8 dni.
Płomienie wielu warsztatów pracy
■'‘‘H |
w Saksonji.
3 z Saksonji, że ministerjum pracy otrzyU -z)’ Jni“ SlerPn*a 2 tysiące /głoszeń zawiadamiarVfciarUCh°mier>iu warsztatów pracy. Według
ojj.: u sytuacja na rynku pracy, unierucho
- ’
tu. Wsze!kiego rodzaju. Nawet w rolnictwie
^ r^tnif *
V U5'3
ianie,s
na#1
iki«'; ; 1
nieia;
rozbicia Ligi. Narodów
!'9 „Trybuna* donosi, że Brazylja i Uru'U
s^oim przedstawicielom przy Lidze Na
ji fryzować się ze stanowiskiem
Wioch
5ię ^ dodaje ,,Trybuna“, że w razie gdyby
/Opuścić Ligę Narodow, Brazylja i Urugwaj

zatargu grecko-wlaskiego.

i/i'1 | koszty okupacji Korfu
i«yd , r 0. ^iberte" donosi z Aten: Gabinet
(dr- - rząd grecki,
* * że
- koszty okupacji
...........
rjmił
Korfu,
wc pokryte przez Grecję, wynoszą jeden
JI dziennie. W dyplomatycznych kolach
ii^ćczają, że jeżeli okupacja Korfu nie
wówczas cały naród jednomyślnie

ulę.<

l^ g lja p rze ciw k o W ło c h o m .

*^ Według iofoim3C]i pism miejscowych
Lj°ść, że zatarg grecko włoski przybierze
*'ktu zbrojnego. „Lokalanzeiger" w de
!fó^
donosi, że rząd angielski cpublikouzasadniający
jego stanowisko wobec
[lS«3'
Włoskiego.
W
komunikacie tym rząd
z«53'
że zamierza bezwzględnie poprzeć
\
1 jeżeli zajdzie konieczność usunięcia
W0ffu, odda do dysoozycji L’gi Narodów
ird ) £ p u , Stówa powyższe cytuje „LokzlannJ
angielskim. Fleta angielska działaIL^awczym rozporządzeń Ligi Narodów.
if
S!ęą współdziałałyby floty szwedzka i ho-

k

jI <
70
19w No1 ^ n’on'‘ donosi z Londynu, że wszyscy
'Ą p |swu,5^w Wielkiej Brytanji otrzymali rozkaz
Ą jfe,, oddziałów w pogotowiu wobec możli
w i.
Jii, g *a stanie po stronie Grecji.
*i{!j
Państwa małej ententy zwróciły się
(dybali
z notą werbalną, w której oświadptfjl
\ c,
Narodów nie zajęła się sprawą
Tz^^pskiego, wystąpią natychmiast z Ligi
ł
tyli ^tawrciele państw małej ententy w Ge*5 Kj ?n^rencję z delegatami Francji i Anglji,
oswiadW
i t e ' f ^0no®*3
WWKlj
|pisma
glVłIIU U
H Ł j O W I - V
«...
Rj.*
miejscowe
S y *raneuskiego ich nie zadowoliło.
"iłuj °P08^ą do pism miejscowych, że Włochy,
^ps*S okupacją Korfu i dwóch innych
1ĄlbgP.^adzą liczne oddziały wojskowe na

f-

jVj^0vviśński miał oświadczyć podobno, że
Kaźować się w zatargu grecko-włoskim,
& ' ,'v°jny stanie oo stronie Grecji.
jugosłowiańscy, kształcący się
'Otu r"t zagranicznych,
mieli otrzymać wezi 0‘ v'uin
-"granicz
f ' ^^P^O jczyzny

!tó>euci
L .,

>4
ił

'f;
f

r.

'

vq®niości polityczne.
^ d*Ucie

JaponjL

! W ^ in is tr ó w Witos wystosował w dniu
. uastępujące i ismo do cesarskiego
Warszav
ę» k •UM» , re«- 2- najwyższym wzrus
straszn.j klęsce okryn. ńo*,
.
- Pc
;lbw o, Które pan ma zaszczyt repre

zentować w Warszawie. Mogę pana zapewnić, że na- j Z kroniki policyjnej.
ród pilski łączy się calem sercem z narodem japoń- i
— Nagła śmierć. 'Dnia 3 bm. uprosiła sobie
skim w bóiu zachowuje w pamięci gorliwą pomoc
85 ieinia Zofja Nowakowa z Kopcia pow. wieluńskiegojaką niósł nam wasz rycerski kraj w walce o niepod
ległość. Zechciej zatem panie charge d’affaires złożyć nocleg u rob. Mądreckiego w Dąbrówce, gdzie prawdo
cesarskiemu rządowi japońskiemu moją najszczerszą podobnie wskutek wyczerpania sił zmarła, rano bo
i najgłębszą kondolencję. Proszę przyjąć i t, d. pod wiem znaleziono ją nieżywą,
— Kradzież. Dnia 5 bm. skradziono za pomocą
pisany Wincenty Witos.
wybicia szyby p. Spieglowi w Mikorzynie zegarek
Poseł polski w Tokio ocalał.
wart. pół milj. mk. Po krótkich dochodzeniach udało
Warszawa, 6. 9. Wydział prasowy M. S. Zagr. się złodzieja wyśledzić w osobie 17-letniego Matuszkie
komunikuje: Poseł polski w Waszyngtonie dr. Wła wicza Marjana.
dysław Wróblewski zawiadomił min. spraw zagr.. że
— Amator konia z powózką. Dnia 5 bm. pootrzymał z Tokio wiadomość, że poseł polski w Tokio poł pozostawił gosp. Stanisław Stokłoś przed karczmą
Patek ocalał. Także personel poselstwa polskiego w Szklarce miel. konia z powózką. Zauważył to
w Japonji ocalał, tylko budynek poselstwa polskiego specjalista kunsztu obuwniczego Leon Klupś z Ostrze
jest częściowo zniszczony.
szowa i chcąc sobie prawdopodobnie zaoszczędzić po
R okowania z rządem austrjackim .
deszew, a przytem tanim kosztem nabyć konia i po
Warszawa, 6. 9. Poseł Korfanty przybył wczoraj wóz, najspokojniej wsiadł na wóz i w io !.,. Właści
do Wiednia. Według informacyi prasy wiedeńskiej ciel koma tymczasem wyszedł, obejrzał się i zmiar
poseł Korfanty zamierza w imieniu rządu polskiego kowawszy co się stało, udał się na poszukiwania,.
nawiązać rokowania z rządem austrjackim o dostawy Dobre miał snąć przeczucie, przebywszy bowiem
węgla dla Austrji.
Faustjar.kę, R etnię, Kochłowy, doszedł do Rogaszyc
gdzie na szosie przed karczmą znalazł swego konia
Niepow odzenie Gdańska.
Z kół zbliżonych do senatu gdańskiego dowiadu z wozem i nowego woźnicę. Zsbrał więc swoją
jemy się, że sprawozdanie delegacji gdańskiej o wy własność, a niefortunnym amatorem cudzej własności
niku obrad genewskich wypadło pesymistycznie. W se zajęły się władze.
nacie gdańskim zapanowało niezadowolenie, które się
jeszcze bardziej spotęgowało na wiadomość, że rozwią
zanie gdańskiego problemu walutowego nie jest w tej
— Proces „Prawdy". W numerze 57 z dnia
chwili aktualne i pozostanie znowu przez kilka miesięcy
II marca 1923 r. „Prawda" — organ N. P. R. u w Po
w zawieszeniu. Rada Ligi oświadczyła, że w tej chwili
znaniu, umieściła artykuł pod nagłówkiem „Chrześci
ma ważniejsze sprawy do załatwienia, niż rozwiązanie jańskie uczucia kleru*, w którym na podstawie donie
sprawy w/ałuty gdańskiej.
sienia p. radcy ubogich i kupca Władysława Świerczyńskiego opartego na zeznan u niejakiej Magdaleny
Talarowskiej z Poznania, rzuciła ohydne oszczerstwo
na ks. prób. Rankowskiego i całe duchowieństwo kato
lickie. Z publiczmgo oskarżenia prokuratury toczyła
Korzystając z Wystawy Rolniczo Przemysłowej się rozprawa dnia 4 września rb. przed 111 ubą karną
otwierają Panie z Tow. Wincentego a Paulo z Tow. w Poznaniu pod przewodnictwem p. sędziego ObtułoCzerwonego Krzyża oraz Panie Ziemianki na rzecz wieza. Izba karna wydala następujący wyrok: „Odpo
najbiedniejszych na placu Wystawy „Cukiernię.1* Z go wiedzialny redaktor „Prawdy'’ skazany został na 3 ty
rącą prośbą odzywamy się do Szanownego Obywatel godnie więzienia, Władysław S wierczyński na 6 tygodni
stwa, aby zechciało na cel ten ofiarować kawę, herbatę,
więzienia, a Talarowska otrzymała karę 4 miesięcy
ciasta, torty, śmietanę itp., aby zebrana gotówka po więzienia. Koszty postępowania nałożono oskarżonym
służyć mogła przy nadchodzącej zimie do zaopatrzenia a poszkodowanemu przyznano prawo publikacji wyroku
naszych najbiedniejszych w węgiel, odzież i żywność. w kilku pismach tutejszych Ponadto redakcję „Prawdy4
W tym celu kwestować będą w poniedziałek skazano na odwołanie kaiumn**,
i wtorek 10 i II bm. Panie upraszam ofiary składać
u p. Wilaszkowej.
Spieszmy z chętną i ofiarpą pomocą i przyspa
— Um undurowanie adm inistracji. Pomiędzy
rzajmy ulżyć niedoli naszych sióstr i braci, a Pan Bóg
prezydjutn Rady Ministrów, ministerstwem skarbu i mi
nam sowicie wynagrodzi —
nisterstwem spraw wewnętrznych tudzież wojewodami
Za komitet T. Karłowska.
toczy się wymiana zdań co do ewentualnego przymusu
umundurowania administracji politycznej. — Stery mia
rodajne są zdania, że stosunki wewnątrz kraju, a zwła
szcza na. kresach wschodnich, wymag;j | wprowadzenia
— Nr. 36 tygodnika „Myśl N arodow a’4 zawiera tego przymusu.
następującą treść: Prorok w swoim Kraju — Jan Li— Odłogi w Poisce. Obszar ziemi leżącej od
pecki. Nadzieja, plan i metody — Jan Zamorski. To łogiem z powodu działań wojennych, szybko się zmniej
warzysz Graf Tarnowski — A. Nowaczyński. Kościuszko, sza: i tak mieliśmy w r. 1919 4 i pól miljona ha.,
Mickiewicz, Mochnacki. Najuniżeńszy dla arcyksiężnej w r. 1920 2 i pół miljona ha, w r. 1921 i milj.,
daje Polkom „urlopy na porody * — (a. n.) Stek fał 1922 690 0Ó0, zaś w r. 1923 już tylko 370 tysięcy ha,
szów. Paschalski broni Yachnę — Bajczarze. Dąbal za A zatem jeszcze są w Polsce ziemie, leżące bezuży
Piłsudskim. List do Redakcji — Ed. Ligocki.
tecznie a dli osadników wojskowych ich niema. Zie
— Nr 36 tygodnika , Szopka*' wśród bogatej mia leży <dłogiem, a dzisiątki tysięcy b. żołnieży czeka
treści zawiera następujące ilustracje: Rys. H. Nowo
na próżno »a przydział
dworskiego — W nowej roli na roli. Rys. St. Bie
— W yk rycie szajki kom unistycznej. W Lodzi
drzyckiego — Strajk budowlany. Rys. St. Biedrzyckiego wykryto w związku metalowców 4 pudy hiDuły komu
— Król Jajeczny. Rys. j. C/ryny—Dogla — Echa nistycznej i cały szereg innych dowodów działalności
upałów.
Rys. J. Cyryny—Dogla — Zaburzenia antypaństwowej. W związku z tern aresztowany zo
w Niemczech.
stał prztwodniczący związku metalowców, Henryk
Marks, który jiż w czasie inwazji oulszewickiej był in
ternowany w Dąbiu za działalność komunistyczną.
— Potw orny mord pod Przew orskiem . Przed
kilku dniami około pomocy włamało się dwóch ban
Kalendarz rzym uko-katolicki
dytów przez dach mieszkania Htny Blau w Tarnawce
w pow. przeworskim, trzeci zaś pozostał przed domem
Poniedziałek 10-go września Imię Marji.
Wtorek
11-go
„
Pulclierja c. p., Hiacynt i Prof.
na straży. Bandyci sterroryzowali strzałami rewolwe
mm., Pafnucy b. w.
rowymi domowników, tj. 58 letnia Hanie Blau, j j syna
Środa
12-go
„
Gwidon op. w.
31-ittn'ego Samuela i wnuka IMetniego Lejzora
Wschód słońca o godz. 5,26
Zachód 6,28
Hirschfelda, poczem zrabowali 2 miliony mar^k, Które
,,
„
o „ 5,27
„
6,25
znaleźli w szufladzie. Gdy Htna Blau poczęła krzy
,,
„
o „ 5,29
„
6,23
czeć, jeden z rabusiów uderzył ją siekierą w- piersi,
M IE J S C O W A .
— Złudne nadzieje rolnika. Ukończono na poczem dwoma ciosami w głowę zabił. Następnie
reszcie s trzęt opóźniony z powodu późnego dojrze złoczyńcy zawiesili syna zamordowanej u belki i przy
wania zboża i przystąpiono do próbnych omłotów, piekali mu stopy płonącą świecą, chcąc wydobyć ze
które niestety na ogół nie dają oczekiwanych wyników. znania, gdzie ma ukryte jeszcze pieniądze Gdy tym
Z powodu zimna ziarno nie wykształciło się należycie sposobem torturowany nic nie zeznał, bandyci odwią
tak, jak w normalnych latach. Pomimo to ceny zboża zali go, a nasę/nie zrabowali garderobę, wartości
spadają, jednakże na inne wj twory, które rolnik musi około 60 miijonów marek i zbiegli. Śledztwo w sprakupować, stale idą w gorę. Centnar żyta dochodzi już wje tego ohydnego morderstwa i rabunku prowadzi
prawie ceny za centnar węgla, materjały budowlane ekspozyfu.a policji w Rzeszowie, która aresztowała
jeszcze są droższe. Chcąc doprowadzić do potanienia 5 pod-:rżanych osobników, a między nimi blau roz
żywności, należałoby unormować także według spra poznał niejakiego Z, Kocke z Tarnawki, jaku jednego
wiedliwość: ceny za węgiel, żelazo, skóry, nawozy ze sprawców. Dalsze śledztwo w toku.
- Św iętokradcy na Jasnej Górze W ostat
sztuczne itd„ gdyż rolnicy będą mogli zbywać taniej
swe produkty, gdy produkcja ich, maszyny do obrabia nich dniach dwaj młodociani złodzitje dopuścili się
świętokradztwa ołtarzy w świątyni na jasnej Gór-.e —
nia itd. mniej będą kosztowne.
— Pośw ięcenie kościoła. Spalony w pierwszych Na szczęście złodzieje z powodu niedogoonycn wa
latach wojny kościół pod wezwaniem św. Idziego runków, zdołali skrasć tylko kilka rzeczy nm ejszej
w Domasłowie został dzięki ofiarności parafjan i lud wagi; a i te odebrano im przy aresztowaniu.
ności okolicznej odbudowany. Aktu poświęcenia do
— Raie mięso. Narzekamy na drożyznę. V. ,bv
konał w ubitgłą niedzielę ks. prób. Nowak przy licznym nie doszło u nas do takich stosunków, jak w Ł dzi,
udziale duchowieństwa i wiernych.
gdzie już jedzą — psie mięso Dowodem 1 go kemu— Pokv itdwanie. Di > kuchni biednych złożyła: iii kat magistratu łódzki-, go, który w y \tł n:: stępujące
Pani Aleks. CmkosiiUka 2 oentr. ziemniaków i 1 .centr. przepisy: 1. Psy przeznaczone na r z t ż .jiv.ii
kon
; ję/zm cma. Serdeczne „Bóg z a p ia ć " w Lnie Lu bied- tr: i1 sa itzr j w nv:i ii mieg riej or, .
i nych składają Dadzhis!"- Gaiłańska, s.afjrki.
.zabiciu; 2.. psie wnet tości bc-ąruoktiwt- • sp -ry-

Z Poznania.

Odezwa!

Z całej Polski.

Z piśm iennictw a.

KRONIKA.

wania się nie nadają i muszą być w rzeźni zniszczone;
3. mięso nadające się do spożycia, może wtedy do
piero zostać z rzeźni wywieziene, gdy weterynarz miej
ski zaopatrzy je stemplem „pies"; 4. wolno z psiego
mięsa wyrabiać wędliny jak: kiełbasę, kiszki, salcesony,
przyczrm w handlach ma być wyraźnie uwiadomione,
że są to wyroby z psiego mięsa; 5. za psy, które po
zabiciu okażą się z powodu choroby niezdatne do sp o
życia, nie płaci się odszkodowania. — Taki jest ten
regulamin o psiern ścierwie. Cale pociągi bvd!a ży
wego i bitego wywozi się do Czech, za te pieniądze
kilkudziesięciu rzeźmków zostało miliarderami, a nasi
ciężko pracujący robotnicy w Lodzi i Warszawie mu
szą się żywić psr.mi!
— Żyd przyczyną sam obójstwa.
W tych
dniach eskortujący kasę pocztową z Pilicy do Wol
bromia pow. kielecki posterunkowy Adam Ziemiec,
został zaczepiony przez żyda Paryzera, który chciał aby
go zabrać do Wolbromia. Ponieważ na wóz z kasą
nikogo zabierać nie wolno, posterunkowy nie c'nc:a!
tego uczynić, a gdy żyd mimo to pchał się na wóz,
strzelił raniąc* go w rękę i w n«gę. Na odgłos strza
łów zbiegła się tłuszcza żydów z całego miasta i rzu
ciła się w pogoń za odjeżdżającym wozem. W uba
wie przed groźnym tłumem Ziemiec odebrał sobie
życie.
— Dziwna przygoda robotnika. Pewien ro
botnik mając jechać z Bydgoszczy do Nakła a przy
bywszy za wcześnie na kolej usiadł na ławce przed
dworcem i zdrzemnął się. Podczas drzemki spadł mu
kapelusz na ziemię. Gdy się obudził ujrzał w kapeluszu
parę tysięcy marek, złożone różnemi banknotami. Jeden
z boyów ,,Expres3U“ objaśnił go źe wieiu przechodni,
widząc leżący u jego nóg kapelusz uważało go za że
braka i wrzucali mu jałmużnę do kapelusza. Robotnik
chwile zastanawiał się nad tym niezwykłym wypad
kiem. ale w końcu ze słowami: „bierz Michale, co ci
Pan Bóg daje1* wsadził pieniądze do kieszeni i poszedł
na dworzec.
— Skazanie redaktora-hakatysty. Znany hakatysla i redaktor ródzki Bthrens stanął przed sądem
jako oskarżony o obrazę, b. wiceministra dr. Wacho
wiaka. Sąd skazał go na 4 miesiące w ięzienia i zażą
dał od niego 100 miljonów kaucji.

I Ze świata.
— Rzeka śm ierci w Bułgarii. Wsie położone
rad brzegami Dunaju od Widynia ku Zofii padły
ofiarą niesłychanej katastrofy, którą spowodowała
lekkomyślność jednej z nadbrzeżnych fabryk cnerni-.
cznych. Z fabryki lej
1 : wyjaśniony dotąd sposób
uszły do Dunaju wielkie ilości siarczanu miedzi, jednej
z najgwałtowniejszych . truci" ?, która w bardzo małej
ilości i w bardzo słabym rozczynie zażyta powoduje
śmierć. W te n sposób w J.- Dunaju na długiej prze
strzeni przez pewien czas była zamula. Ponieważ nad
brzeżni rr.ieszKEńcy używają* do swych potrzeb głównie
wody rzecznej, więc niebawem od użycia tej wody
zachorowało przeszło 3000 osób. Zatrucie było tak
ciężkie, że przeszło 300 osób tego samego dnia umarłe,
reszta walczy ze śmiercią. Z okolicznych miast wy

słano rratychmiast sanitarne ekspedycje ratunkowe. Na ja kupiałem kozę i sam ją sysałem iż®J!
turalnie że ofiarą tej zatrutej rzeki padia olbrzymia i Salcza sysała i myśmy wszystkie tak sysali Pi
ilość bydła i ptactwa wodnego, a na falach rzeki pły oółtora mięsiąca i trzy tygodnie i ja soi,ieA f c *
wają niezliczone ilości zatrutych ryb. Surowe śledztwo wtedy dowiedziałem, że ten łobuz, co mi sp®
zostało wdrożone. Dyrektor fabryki i cze.ść personelu kozę, to un mnie oszukał!
aresztowani.
— jakto?
Jj
— Bo to wcale nie było kozę, tylko, m
— Orkan na wybrzeżu morza Północnego.
Orkan szalejący przez piątek i sobotę nad wybrzeżami pan sobie, — kożcł!
morza Północnego wyrządził, jak się obecnie okazuje,
W o g r o d z i e z o o l o g i c z n y m 1,1'1
ciężkie szkody. Parowiec „Kaiser“ stracił pod 'Helgo- ż y d a m i .
7
landem kotwicę i z największym trudem został urato
— Benek: Tatę, czy ten mały oszołek i i
wany. Statek „Duisburg" powrócił z drogi do New nek od te duże osły? Czy uny sobie żenili
castle z bardzo ciężkiemi uszkodzeniami. Zatonęło 6
— Tatę (znacząco). Tak, mój kichany
itatków rybackich
Na wyśpi; Syit zniszczonych zo osły sobie żenią!
stało wiele domów, a kilka grobli zostało poważnie
— Benek: Mamuszu! A który z tych o®
uszkodzonych. Na siatkach angielskich ,Fernb’i'‘ i „Hor- tatę, a który marne?
J j,
seherry1', jadących do Hamburgu kilka ludzi z załogi
— Marne (niemniej znacząco): Ten
zostało zmiecionych z pokładu.
to jest tatę.
— N ow y gaz trujący. Najstraszliwszym gazem
trującym, wobec którego wszystkie dotychczasowe gazy
są igraszką, ma być gaz wynaleziony przez amerykan
Urzędowe notowania z dn. 3. września 1#
skiego profesora Lewi. Gaz ten, nazwany podług w ,- loco Poznań
za 100 kg. w ładunkach wagonoWM
r.alazcy „lewisitem“, wyrabia się w fabrykach oddalo
natychmiast ceny hartownie:
OfMtą 2
~
- 31C<H^---- nych o pół godziny drogi od Baltimore. Kiedy pierwsze Zyto
~
m
wiadomości o gazie przedostały się do Europy, utrzy Pszenica
.
.
.
.
300U
mywano, że go wyrzuca się strzykawką z samolotu Jęczmień brow.
O w i e s ....................................................-H.V "
i że gazem można wytruć całe miasta; gaz zapala ubra Mąka
żytnia
- 3lOCOW^
nie, pali ciało, skórę, organa wewnętrzne, przenika Mąka pszenna
każdą maskę, a dostając się do płuc natychmiast za Ospa żylnia
bija. Wszystkie te wiadomości o gazie uważano zrazu
za płód fantazji i dopóki był nieznany skiad gazu —
Uwagi: Brak gotówki wstrzymał dowozy,
co utrzymywano w największej tajemnicy
sądzono
że to zwykły humbug amerykański. N estet/ był to popyt konsumcyjny silniejszy od podaży. IJsdos
optymizm bezpodstawny. Sposób.wyrabiania lewisitu, kojne
aczkolwiek utrzymywany w tajemnicy, niew aJomo jaką
Giełda pieniężna
drogą przedostał się do Niemiec, gdzie go wyrabiają z powodu święta sobotniego w Warszawie
przyczem próby dokonane potwierdziły w całości jego czvnna.
opinję. Lewisit jest chemicznem połączeniem erganicznem i nieróżniącym się znacznie od gazu niemie
—
— ckiego, którym operowali Niemcy. Różnica polega • — — o —
tylko na ustosunkowaniu węglowego wodoru i ta
właśnie różnica czyni go tak niebezpiecznym. Co do
siły niszczycielskiej lewisitu nie można istotnie po
równać z innemi gazami. Jak wykazały próby na
vi '2 yOk'
zwierzętach, lewisit niszczy oczy, płuca i wnętrzności
zwierząt. W niemieckich laboratorjach robiono próby
LTOnyc
z wynalezieniem środka absorbującego, wszakże — tak
sil
samo, jak i w Ameryce, bezskutecznie. Ponieważ na
ftie;
zwisko wynalazcy Levis zdradza pochodzenie żydowskie,
MOtyprzeto'gieniuszowi żydowskiemu zawdzięczać będzie
m ^
ludzkość wynalazek, za pomocą którego .goje" wza
focU,
jemnie będą się niszczyć.

liełda zbożowa w Poznaniu Jjj*’

I~
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Dla rozrywki.
Fatalny wypadek.
— Ccś pan taki kwaśny, panie Lufcik?
— Wiobrażaj pan sobie jakiego ja miałem przy
krego wipadku. Ja buiem z żonem i Srlczem u dok
tora, to un powiedział, że dla nas najlepsze lekarstwo,
to jest miiko prosto od kozę. Jak prosto, to orosto.

W środę, dnia 12 wrze
śnia o godz. 3 po poi.
sprzedam w Kępnie, przy
ui. Wawrzyniaka 71. H. ptr.

podziękowanie,

je d n ą k a n a p ę ,
lu stro i je d n ą sz a fę

JfeefostwB Pawlakowie,

f

920

Klaus.

***£*

szeroko i krótko bijące
młocarnie, matieże wszel
kiego rodzaju, wialnie, siecz

i

części do maszyn po ce
nach bardzo korzystnych.
Wykonuję wszelkie re
paracje maszyn rolniczych.

s
A

T. Olejnik - Kępno
podatkowe

w Drukarni Spułkowej w Kępnie

W
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Wykazy
osobiste
poleca

|

91®

Bralin, w wrześniu 1923.
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niem ieckie

ł
\

karnie, parowniki, kultywatory, brony, pługi, dryle,
centryfugi oraz wszelkie

nabywać można

•M C M 9 M M M

Za łaskawie nam nadesłane życzenia w dzi^
ślubu naszego składamy serdeczne

Ofiarujemy dópóki zapas starczy

Polecam

Książeczki

0
Interes zbożowy
Telefon nr. 82.
KĘPNO

•■

- -'Vv'./ - '
.*■.. 7,ó-

&<iiwyC. -rvv-•> -

-■

n Człowiek

acznosci

Warsztat reparacyjny maszyn rolniczych.
Stare targowisko (dawn. Freund) Telefon 18g.

m

kom. sąd. w Kępnie.

w Kepnie

'ł * "tf*

ytoński Hanie#

■'■•i

najwięcej dającemu za go
tówkę. Obejrzeć można
10 minut przed sprzedażą.

Drukarnia Spóikowa.
/JJnt gjgb ftjjl jfęf*

mOspęHm
h
kaliską

z składnicy poleca

Za łaskawie nam nadesłane życzenia w dzień
ślubu naszego składamy serdeczne
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SóS potasow ą
T om asynę
S uperfosfat
A zotniak

Przetarg
przymusowy.

Bralin, w wrześniu 1923.
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40 - 42%

kainit oraz tomasówkę.
Centrala Rolniczo-Handlowa

___

do bydła potrzebny od
zaraz.
907

Źródelnia per Domanin.

p o ta s o w e

Kępno.
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