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Cena ogłoszeń:

Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednołamowy
2000 mk
Zaiobne i dta poszukujących pracy
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Reklamy w dziale redakcyjnym
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Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe. ’
Na ogioszema ponad i0 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na czwartek 13 września 1923 r.
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:yste otwarcie w niedzielę, 16 września br. o godz. 12 i pół w poł.
^ydent — S y m b o l
^ okazji podróży Prezydenta)
pych, kryształowo czystych postaci, ja*
się może odrodzona Polska, jedno
Miejsc bezsprzecznie zajmuje p. Stani■“tyski, Prezydent Rzeczypospolitej. Prze, t teraźniejszość daja tego bardzo wyectwo.
^ieniec entuzjasta o gorącens sercu
aifc rzucił się w niebezpieczny wir ra
Ocznego. Wszakże los nifjako silną
0 - kuźni doktrynerskiego radykalizmu.
®s?ąc z Francji do Anglji, czyli, z ośrodka
^yjnych do środowiska społecznego,
iJrS|ę urzeczywistnionym ładem społecznym,
, 0^ s2e, najbardziej zdolne do walki o byt
!j ty>tloSelni pobyt w Anglji z gruntu
.^ysłowość młodzieńca.
w‘ 0t> rzeczywistość angielska szeroko
na te prawdy, z których niby ze
lSga państwa nowoczesnego i dobroŚrodowisko społeczne — jak mówi
rjeii ,
^ i^ yd ująco oddziaływa na wytwarzanie
\ n ’ jednostka jesJ w znacznej mierze

wzoru Polaka nowoczesnego, jako zrozumiały dla ka
żdego symbol najlepszego syna odrodzonej Polski,
cieszy się powszechną miłością zarówno wśród świat
łych obywateli kraju, jak i miljonowych rzesz ludu
polskiego.
Ks. prof. Al. Wóycicki, poseł na Sejm.

Propaganda odw ety w Polsce!

„Dep. Por." podają, że na podstawie ściśle, starannie
i bardzo sumiennie przeprowadzonych badań stwier
dziły władze polskie, że cele „Deutschtamsbundu“ sąw stosunku do państwa i społeczeństwa polskiego za
tajane i bezwzględnie im wrogie.
Istnienie owych tajnych, wrogich państw u-celów
„Deutschturnsbundu" zdradza całkowicie niedwuznaczna
umowa o pracę, zawarta między kierownictwem „Deutscbiumsbundu' w Toruniu a niejakim Hoppenem, przy
jętym na stanowisko sekretarza tejże organizacji.
Dc czego „D^itschturnsbunc!" zmierza! ujawnił
nieopatrznie pastor Filiigmann w Lesznie, który byt
oświadczył publicznie, że celem „Deutschtumsbundu ‘
jest oderwanie i. zw. Kresów Zachodnich Polski i przy
łączenie ich do Rzeszy. W myśl tego „Deutscbtumsbund” podtrzymywał w obywatelach polskich niemiec
kiego pochodzenia wierność ku państwu niemieckiemu
^is'k!V:Ska'
i>:fi
angielskie, pełne jaśni i świeżości i jednym ze środków do tego wprowadził był t. zw.
wynagrodzenie za wierność, wypłacane przez organizację.
tiw03 moralnych mikrobów chcrobotwór
iHgj^Pliwie najzdrowsze w Europie Spo- Otrzymywali je m. in. koloniści niemieccy w Polsce
H^^skie tern właśnie odznacza się od którzy mieii się bronić do ostateczności przeciw za
\ S du. europejskiego, że jest wybitnie rządzeniom władz polskich w celu ich wysiedlenia.
Kolonistom nie było wolno, w myśl wskazówek„Deutsch& » • wyjątkowy kult dla tradycji jako
J ^ jest zarazem uosobieniem dążeń no- tumsbundu“. pcul groźbą utraty owego wynagrodzenia
W ^ icielem pozytywnych czynów, zaś za wierność, wchodzić w żadne porozumienie z wła$
f c ' słów, wreszcie doskonałym wzorem • dzaroi polskiemi. Stwierdza to jasno jeden z okólni
ków grudziądzkiego okręgu w r. 1922 nr. 101.
. °d wieków zgody społecznej,
,_u. bfcJtenne wartości duchowe angieł„Deutschtumsbund” podważał systematycznie po
społecznego wchłaniała w siebie wagę rządu polskiego wobec obywateli polskich nie
!rlba
-Sci Wrażliwa natura młodego wychodźcy, mieckiego pochodzenia i całej zagranicy przez- prowora
'tócyjne odnoszenie się w sprawach wspomnianych już
" ijm S eyhowskiego, to też gdy wrócił 1
'^kolonistów
niemieckich przed forum Ligi Narodów.
T O C W * się pługa pracy społecznej.
, S ^ y wpływ zaznaczał się zawsze i z k - ■-Tak np. zarząd filji „Pommerellen Siad" wydał okólnik
zosłał_pierwszym obywatelem dnia 14. 3. 22., wzywający owych kolonistów, by
Pi l“^stkiem
,y'
co Pan Prezydent w życiu w stosunkach do władz polskich, przystępujących do
likwidacji zarządzeń polskich, ustępowali jedynie tylko
1 yne®, słowem i pórem.
Pianych, z jego pracy twórczej przed gwałtem, szczegóły którego mają wiernie opisy
/
l> lu spółdzielczości, z jego przemówień wać. Pisemne le skargi „Deutschtum3Dund,' miał gro
5^ ^ tta czysta dusza polska, tak idealnie madzić i przekazywać sekretarjatowi Rady Ligi Na
■
ntiy, ^ śla eh■ i‘ uczuciach z duszą narodu, rodów.
Kierownicy tej organizacji usiłowali szerzyć dezor
l j Ski. nowoczesnego europejczyka auto: ki0^ ° ' myślącego i działającego wedle ganizację w vv6jsku. Kierownik , D.-utschtumsbundu*1
ą^eic*80 wztmi> wyziera duchowy typ w Działdowie na Pomorzu. Hugo Richard, propagował
V *ba r**18, w*dz3ceg° w kościele kato wśród żołnie? :y polskich miejscowego garnizonu de
ni!8t\v ndVvienie dusz, ale ostoję lądu spo- zercję. W uągu zaledwie dwu miesięcy jej trwania
yillijapoczesnych; wyziera myśl szczerego z samego garnizonu działdowskiego zbiegło zagranicę,
LiiH |8 ° zarówno wszystkie stany, ale do Niemiec 40 żołnierzy poiskich.
„Deutschtumsbund" stał na stanowisku wszeebniei j W pracujący; wyziera duch wieibiĆ-Ofjjj, ntgo, kłóry pizekształca stare ustroje mieckiem, idąc ręka w rękę z rządem Rzeszy, zmie
U v l1; vi-.Ł
.~7 ^d drogą współpracy wszystkich rzającym do restauracji byłego cesarstwa i do wprol ” L H T :iera serce miłośnika zgody spo- wadzenia w życie idei zbrojnego odwetu wojennego
■1 **uWai
tf‘ Prawd^ socjologiczną, wobec Zachodu i Polski. Wysyłał tedy depesze hoł
^ V k ° Party na pnfozumieniu klas, jest downicze do zmarłej b. cesarzowej niemieckiej; pro
wadził w maju 1922 gwałtowną propagandę wśród
/).' *4 .Wwl111 rozwoju narodów.
i,T lechowski tedy jako Prezydent pomorskich obywateli polskich niemieckiego pocho
dzenia; agitował za jaknajliczrńejszem braniem udziału
Symbol Państwa Polskiego
j
a/ nafnHłio
n«łti m :\n
^
. Czcią %
w
narodzie nnaszym,
aie w uroczystościach, poświęconych myśli rewanżu wo
18za» jako uosobienie doskonałego jennego,’ urządzanych w Prusach Wschodnich.
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Doszło do tego, że tczewski zarząd okręgowy
wystawiał przepustki, posiadacze których mogli byfi
udawać się przez Gdańsk do Prus Wschodnich bez
paszportu polskiego. .Mało jednak jeszcze tego! Oto
dwu członków zarzadu tczewskiego, Weissmann i En
gel bre cłu przybyli 31. maja 1922, tj. tuż przed uro
czystością Hind nburga, w Prusach Wschodnich na
granicę Prus od strony Gdańska i przepuszczali do
Prus jadących bez paszportów polskich.

Po strasznej katastrofie.
2 Tokio donoszą: Wskutek trzęsienia ziemi za
padły się budynki w ogrodzie zoologicznym i poza
bijały mnóstwo zwierząt Wiele bestji jednak uciekło
z klatek na miasto, roznosząc niesłychaną panikę
między ; tak przerażoną do szaleństwa ludnością,,
Zwierzęta, z początku przestraszone i ogłupiałe nie
zwykłą sytuacją, rzucały się następnie na ludzi, roz
szarpując ich i pożerając. Ze szpitala warjatów na
przedmieściu Matsuhi wyrwali się równocześnie obłą
kani a nie oceniając niebezpieczeństwa, gonili dzikie
zwierzęta i padali naturalnie ofiarą ich krwiożerczoścu
Działo się to wszystko na ulicach objętych pożarem.
Sceny te były podobno tak straszne, że wobec nich
bledną „Pochodnie Nerona".
■i/ielki kłopot cbok akcji ratowniczej sprawiają
bandy Koreańczyków, które rzuciły się na plądrowanie
zniszczonego m/asta. Wojska japońskie toczą z niini
formalne bitwy i urządzają w szeregach tych bandy
tów rzeź bezwzględną.
Na pierwszą wiadomość o katastrofie nadpłynęły
z wóa chińskich okręty i dżunki z morskimi piratami
w celach rabunkowych. Straże nadbrzeżne atoli nie
pozwoliły im wylądować i wiele statków zatopiły
strzałami armatnimi.
Amerykańskie statki, które przybyły Japonji z po
mocą, do nieegzystującego już portu Jokohamy mogły
dopłynąć tylko na odległość 20 kilometrów, bo Jekohama jest otoczona jeszcze nieprzebitem kłębowiskiem
dymów a na morzu przed portem pływają kadłuby
rozbitych okrętów, łod 2ie, szalupy, tratwy i inne ma
teriały marynarskie, które tamują dostęp do portu. Te
okręty, które ocalały, dostają od amerykańskich statków
ratunkowych żywność i wodę.
Na drodze do Jokohamy angielskie okręty patro
lujące r.ie spotkały ani jednego parowca z wielkich
linji Pacyfiku, choć były się one powinny na tej linji
znajdować. Zachodzi obawa, że pochłonęło je w kry
tycznych godzinach morze.
Tylko na wysokości
Siedmiu Wysp widziano rozbite kadłuby okrętowe bez
.ałogi. D ile okręty Pac, fiku zatonęły, to liczba ofiar
z pośród Europejczyków wzrosłaby o kiika tysięcy
ludzi.
Rozpoczęły się już prace koło uprzątania gruzów
w stolicy i zabezpieczenia tego majątku, jaki się da
jeszcze uratować Ponieważ rozkładające się trupy za
rażają powietrze, a o ich grzebaniu nawet mowy być
nie może, więc wszystkie ciała wrzuca się do płoną
cych ciągle jeszcze domów. Mimo to panuje obawa,
że wybuch różnych epidemji jest nieunikniony.
W Jokohamie i w Tokio odprawiają się na uli
cach nabożeństwa żałobne za dusze zmarłych. Ulice
po -ugaszeniu pożaru wypełniły się ludźmi w żałobie,
którzy chodzą od demu do domu i specjalnie w przy
gotowane c-g"»tska rzucają znalezione trupy. Jest to

jedyny sposób by ocalić miasto przed zarazą grożącą
z powodu rozkładu trupów.
Z Ossaki donoszą o śmierci konsula francuskiego
w Jokohamie, Pawła Dejardin. Konsul francuski
w Kobe donosi, że pożar w Tokio został ostatecznie
ugaszony, i że wszystkie zapasy złota i srebra jak
również banknotów i obligacji, znajdujące się w banku
państwa zostały uratowane.
Wszystkie szpitale przepełnione są rannymi. Wśród
rannych znajduje sic generalny konsul angielski Horner
i konsul angielski w Jokohamie Gnfith.
Tokio jest całkowicie zniszczone na przestrzeni
17—18 km. kw. Leżąca przed zatoką tokijską wyspa
Oshima (10 tys. mieszkańców) zaginęła bez śladu
w otchłani morskiej. Sprawa aprowizacyjria na spusto
szonych obszarach zaczyna się zaostrzać. Rząd japoń
ski zarządził wybudowanie w Tokio i Jokohama wiel
kich obozów barakowych dla bezdomnych. Rozdział
ryżu dotąd odbywający się w bardzo niewielkich
ilościach ma być dokonywany w drodze urzędowej
'Tłumy bezdomnych, stojących przy miejscach, gdzie
r y ż wydają, mają dosięgać 2 kim. długości. Ponieważ
w okolicy Tokio i Jokohamy wszystkie zapasy ben
zyny zostały zniszczone, więc Rząd nie mógł ustano
wić regularnej komunikacji aut ciężarowych. Telegra
ficzne linie z Tokio do Ossaka i Kobe zostały napra
wione i w ten sposób Japonja odzyskała połączenie
z międzynarodową siecią kablową.

Zły doradca.
Zazdrość jest uczuciem tak starem, jak sama ludz
kość •— Zazdrość jest przyczyną tylu nieszczęść, wy
woiuje ona t; wszystkie zgubne skutki których świad
kami jesteśmy nieomal codziennie. —
Człowiek zazdrosny gotów jest posunąć się do
największej zbrodni, przeto słusznie nazwano zazdrość
uczuciem zbrodniczern, bandyckiem.
Ludzie zazdrośni gotowi są rzucić oszczerstwo,
nie powstrzymują się od najdalej idącej podłości, dob^e
imię człowieka, honor zmieszają z błotem, byle dać
ujście swemu nikczemnemu uczuciu. — Zawistne oczy
człowieka «3 wszystko patrzą krzywo, smucą s>ę sn.zę
ściem bliźniego, z nieszczęścia jego weselą s ę i ra
dują —
Uczucie zazdrości nie jest uczuciem społecznem,
obywatelskiein Człowiek znajdujący się pod wpływem
tego uczucia, będzie wolał raczej iść do wroga swego
zaciekłego, aniżeli pomódl swemu bratu —
Gdyby w społeczeriuwie przeważało to uczucie,
to zaiste los u kiego społeczeństwa byłby godnym po
żałowania, — Cry aa się wtedy p nnyślcć jakakolwiek
zdrowa akqa
kierunku naprzykład oczyszczenia
i unarodowię-:u a handlu polskiego?
Nie. cziowiek zazdrosny, pójdzie kupi i sprzeda
u swego wroga — jemu jest ohojęme, że ten wróg
tuczy sic jego krwawicą i zyski obraca ria zwalczanie
poh kości. a h natomiast taki człowiek będzie się z za
zdrości wściekał, gdy sDostrzeże, że polskie przedsię
biorstwo czy Polak, będzie się materjalnie rozrastał. —
C:yż cziow.ek taki może być nazwany oby watę j
f. Kraszewski
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o —
Ja, oprócz moich pułków tych, mam i kozaków.
Mogę ich puścić na panów szlachtę. Jeden śmiały
krok taki, a cale inaczej będzie wyglądać ta rzeczpo
spolita, w której teraz warchoły rządzą.
Myśli tych król nie zwierzał pewnie nikomu, oprócz
przyjaciela, a Kazanowski znał nadto ich wagę, aby
śmiał komukolwiek choć cząsteczkę z nich powtórzyć;
tymczasem cudem jakimś, tą intuicyą, którą miewają
tłumy, szlachta biedna, nieprzenikająca wcale, nieświa
doma, ślepa, w powietrzu czuła jakieś gotujące się na
jej swobodę zamachy.
Są takie doby dziejowe, momenta, w których
w istocie niewidome myśli ulatują w powietrzu,
i wszyscy je czują w sobie, połykając je w każdem
tchnieniu.
Dla p. Adama Kazanowskiego szczególniej król,
którego on widywał we wszystkich jego przystrojeniach
i nago jakim był, musiał być osobliwą zagadką.
Staruszkom senatorom przybywającym do ucało
wania ręki N. Pana, aby mu odradzać wojnę, a pro
sić o pielęgnowanie szacownego zdrowia swojego, od
powiadał śmiejąc się, iż te pogłoski o prorokowaniu
wojny były niedorzeczne1 Or.! 2e swą podagrą! Za
pewnił ich, że o pokój się tylko stara i niczego nie
pożąda więcej.
Nazajutrz niemieccy pułkownicy słyszeli od niego
wcale co innego i ostatek klejnotów szedł na wojsko,
■na działa i prochy.
Młodzież starał się rycerską sławą rozbudzić do
■czynów; powolniejszym starszym obiecywał krzesła
i urzędy, byle się wojnie nie sprzeciwiali.
Dla jednych więc wojny nic było wcaie, dla dru
gich stała ona tuż, nieuchronną. Kazanowski zaś je
den wiedział, że ona nie byia celem ale środkiem, i że
pułki zaciągane mogły się przeciwko zburzonej obrócić
szlachcie, a nawet przeciwko opornym sejmującym.
W Warszawie jakiś duch nieprzyjazny królowi
rozniósł naówczas pogłoskę niedorzeczną, ale będącą
signum temporis że przyszły sejm ma się odbywać
w okopach za miastem, we dworze niedokończonym
biskupi: kijowskiego, a dziesięć tysęcy ż o f e z a "da

iem państwa, Polakiem. — Nic-!, — jest to szkodnik
najwyższego typa. — Dia niego nie ma nic droższego
ponad swoje własne podle uczucie —
Takich ludzi nie boli, gdy niemiec-bakatysta. żyd
pejsaiy z dnia na dzień staje się coraz bogatszy, za
kupuje majętności, gdy kurczy się posiadłość narodowa;
taki człowiek nie ma słów potępienia dla sprzedawczyka,
ale człowiek zazdrosny obryzga biotem, oczerni, oolwa
rodaka, gdy temu zaczyna się dobrze powodzić. —
Widzimy i słyszymy nieraz jak zazdrosne oczy
krzywo pattźą na rodaków, którzy usilną pracą, energją, zmysłem przedsiębiorczości wchodzą na wyżyny,
wzrastają w zamożność. —
Niech się rozwijają, niech mnożą stan posiadania
Polski, życzyć im raczej tego należałoby, niż zazdro
ścić. — Jeśli nie oni, to w takim wypadku elementy
nam wrogie zdobędą niepodzielnie wszystkie placówki,
a naród polski zepchnięty zostanie do roli żydow
skiego pachołka, do roli najmity na własnej ziemi,
który krwią swoją tuczyć będzie tych, którzy za gra
nicą nas w bezczelny sposób oczerniają, którzy radzi
sprzymierzyć się z każdym, kto przeciw Polsce. Zazdrość nie jest więc uczuciem obywatelskiem;
zazdrość to wykwit tej podłości, która radaby brata
utopić w szklance wody, byieby obcy mógł wypłynąć.
— Tępmy w sobie to uczucie, a przejmijmy się za
sadą miłości do wszystkiego co nasze, co swojskie.
Wtenczas tylko zdołamy wejść na wj ż/ny i stanąć
w rzędzie ludów kulturalnie i ekonomicznie przodują
cych, gdy zdołamy wykrzesać z siebie największą sumę
walorów osobistych i społecznych. - Naród jakc całość, j iku suma jednostek ener
gicznych, samodzielnych, zamożnych, będzie jako taki
sam potężny, silny i u., trwałych podstawach oparty.
Nie gorszmy się zatem objąwami wzrastania jednostek
w zamożność i stię o ile tylko zdobywają i wywal
czają sobie stanowisko osobistemi zaletami, przedsię
biorczością i wszysikiemi uczciwemi drogami. —
Możemy wszyscy w tej walce o byt współza
wodniczyć, możemy uprawiać uczciwą konkurencję, ale
nigdy nie powinniśmy kierować się zazdrością, bo ona
jest złym, najgorszym doradcą.

Chieb polski dla Gdańska.
.,Gazeta Gdańska" pisze:
Znana i sztucznie
w Gdańsku przez agitatorów i prowokatorów podtrzy
mywana i podsycana nienawiść do Polski, ujawnił i się
już w Gdańsku kilkakrotnie i udzieliła się nawet sferom
robotniczym. Obecnie zachodzi zmiana na leosze i być
może, że w tych, którzy nas tak nienawidzili, pozyskamy,
idąc drogą pokojową, nawet gorących przyjaciół. Zmianę
uczuć nienawidzącej nas dotąd ludności gdańskiej spo
wodowało nadsyłanie w ostatnich dniach żywności
z Polski, a zwłaszcza chleba. Z Polski przybywa po
kilka wagonów pieczywa, które natychmiast, wprost
z wagonów się rozsprzedaje. Chleb polski jest tańszy
i znacznie bielszy. Piekarze gdańscy patrzą na to
oczywiście zawistnem okiem, gdyż nie mogą już taić
śrubować cen jakby chcieli.
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lor Wystawowy

Da obywatelstwa miasta Kępna.

się w sobotę i zawierać będzie poza
upt !|aieminformacyjnym historję miasta Kępna.
u 13. Ogłoszenia przyjmuje najpóźniej do
Mtu godz. 5 po pot. Drukarnia Spółkowa
t *^pnie.

yj M

ine z dochodzeniem. Komisja śledcza
< lle także na ooszarze Albanji, o czem rząd
SK Jlani8 uprzedzony. 7) Rząd grecki obo,mk'^płacić Włochom odszkodowanie w su5, I ^'' międzynarodowy Trybunał w Hadze,
0 « lz,oży natychmiast w szwajcarskim banku
ci, 5s"mę 50 miljoriów lirów. Równocześnie
,zeg( ^orów przyjęta do wiadomości oświadgCy, '^oskiego, że zajęcie Korfu i kilku innych
Nynie gwarancją dla Włoch, że Grecja
>#0ii ^ośćuczynienia. Sfery miarodajne w Lonjeiiie ^ zadowolenie, że decyzja Rady Ambap itb 5 Prawie identyczna z ostatnim protokółem
3Sl(o! brodów.
Wprawdzie sprawa okupacji
j sf12°stała nierozwiązana, zważywszy jednakże
z0;4 sPór skierowany został na drogę porozuokupacji przestała być pierwszorzędnej

Zgoda Grecji.
ffl[| ^ donoszą, że Grecja przyjęła decyzję
11 !aPorów.

>v"Uspokojenie żądań W ioch.

,°ski orzyjął do wiadomości decyzję Rady
Rząd stwierdza z zadowoleniem faki,
Ą ^f«encji Ambasadorów są w istocie swej
a tf5 Zdaniami Włoch. Co się tyczy sumy, którą
i#" .Płacić, zbytecznem jest zapewniać, że rząd
ii« 0 !^y osiągać korzyści finansowych z okaz i
s r „„^mordowania misji TeUiniego, lecz prze;c się zastososowania uznanej powszec cl: ty zasady prawa międzynarodowego, zanas ty kary pieniężnej przez stronę poiosrącą
lf d laię*05^1 PrzePr0W3ńzi ewakuację Korfu doty j.Siuezynieniu przez Grację żądaniom
ii , ^"basadorów.
ci Ą ^
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Z okazji Wystawy Rolniczo-Przemysłowej, której
otwarcie odbędzie się dnia 16 września br. przybędą
do miasta naszego członkowie Rządu centralnego
z p, Prezydentem Ministrów na czele, p. Wojewoda
Poznański oraz znaczna liczba dalszych gości do
stojnych.
Wobec tego obowiązkiem obywatelstwa zgotowa
nie tak dostojnym gościom przyjęcia jaknajlepszego,
zaczem wzywam do wywieszenia chorągwi o barwach
narodowych i przyozdobienia domów swych w zielone.
Kokociński, k. burmistrz.

Wiadomości polityczne.
Anarchja w alu tow a w Gdańsku,
Anarchja walutowa w Gdańsku i niemożność opa
nowania sytuacji przez czynniki miarodajne zniewala
przemysł do samopomocy. Ze źródeł dobrze poinfor
mowanych dowiadujemy się, że przemysł gdański wy
puszcza w tych dniach gdańskie pieniądze przemysłowe
(Danziger Imdustriegdd) D *ie drukarnie gdańskie do
stały polecenie tłoczenia tych nowych pieniędzy, które
mają opiewać na mniejsze sumy, lecz przedstawiać
większą wartość od dotychczasowej marki niemieckiej.
Dalej donoszą dzienniki gdańskie, że łącznie z różnemi
sztuczkami wałutowemi Niemiec stwierdzić należy, że
w Gdańsku zakupują emisarjusze dla większych ban
ków niemieckich wszeikie waluty i dewizy oraz pie
niądze złote, siąd też pochodzą niesłychane skoki do
lara i rekordowy spadek marki niemieckiej.
Od 10 bm zarobek dzienny robotnika portowego
wynosić będzie 32 miliony marek niemieckich.

| otwarciem Wystawy.

1(3 dni dzieli nas od otwarcia Wystawy,

l"°c się daje wzmożony ruch w mieście,
j a l ^ ż n i wystawcy, pomimo zamknięcia listy
nowe zgłoszenia. Komitet stara się
pszających się i gdyby nie zbliżający się
lk ą«ty wystawy, byłby w poważnym kłopocie
n 4t f tyłby rozszerzyć będące na ukończeniu
ty teren wystawowy na Targowisku jest
j. i, tyły, również Strzelnica. Praca przy
1 C ty0w1' wre ’ kłP’) obecnie odczyszczą się
3::;, ą ty i stawia ploty.
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y
? kwater zajęło się tow. „Sokół', koar koha
stara się o postawienie kilka bram
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robi się wszystko), aby zaimpc
3 k:
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. J ^ d e n t a Ministrów
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uroczystości podzielićby można na
sowicie
przyjęcie Rządu i otwarcie
J.
łty ,
$ : lrttybl
Dj ,D°tę wieczorem przybędzie do Kępna
^ ty Bniński, gen. Haller,
. . . . . . . . najprawdopo. . ,r
'■/ V P°Se| Korfanty, kilku radców rmnister' * V Wybitnych gości. Na powitanie ttda|5. 5i
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i przedstaLwti'
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^ niedzielę o godz. 9 i pół przy". Rad ’ ministrów p. Witos, pp ministrowie
ly^^ki, Szydłowski i Studziński oraz sze. Wty zasłużonych osobistości. Przyjazd
tytye" także wybitny publicysta i polityk,
j»3 5 .V ty Rzeczypospolitej, p. poseł Stroński,
1 -'ty ie tępu“ 1 Kolei Polskiej, p.Machalewski,
/ Sj.j* także gremjainy przyjazd posłów sejlam*. Przeszło 100 posłów wyraziło życzenie
Nh
V ni° w ° - zachodnich kresów i wystawy.
.^8 encja Telegraficzna (Pat) wysyła
iw .ty la . Celem dokonania zdjęć fotołp^jejszych momentów otwarcia wystawy
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t°tografów z Warszawy. Zgłoszono
i" tyś z Poznania, Wilna, Łodzi, Kalisza,
tyy ę2u innych miast i wsi z całej Pslski.
>°r.az liczniej napływają już i niebawem
, jiS i 'tutyózka. Wszelkie eksponaty oraz całe
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\l>
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J 1 °chrony placu, władze wojskowe
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#.1 , na
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1p()
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Dr. W achow iak — w ojew odą śląskim ?
Wojewoda śiąski, p. Schultis, wyjechał na urlop,
z którego prawdopodobnie nie powróci na dotychcza
sowe stanowisko. Jako następcę p, Schultisa wymie
niają dra Wachowiaka, który zrezygnował z prezesury
klubu sejmowego NPR i zrezygnować ma z mandatu
poselskiego. Kandydatura ta szczególnie przyjaźnie
przyjmowana jest przez p. Korfantego przy ealkowitem
poparciu premjera Witosa.

Z katastrofy niemieckiej.
Berlin, 8 9 Dolar w obrotach pozagiełdowych
doszedł dziś do 65 miljonów marek, a kurs papierów
wartościowych podskoczył 3 krotnie. Ten nowy dalszy
etap katastrofy marki niemieckiej znalazł swoje odbicie
na rynku towarowym, gdzie ceny bez wyjątku poszły
o 100 procent w górę. M. in. płacono za 1 kg. masła
16 miljonów, mięso dochodziło do 8 miljonów, jaja
były po 60 tys,, a chieb od 8 bm kosztuje 2800000
mkn.

skiej za miesiąc sierpień. Wynajem składu p. Kużajowi, mieszkań pp. nauczycielkom szkoły powszechnej
i jatek rzeźmekieb p. Cempłowi. Ustalenie cen za ga?,
koks i smołę, taiyfy opłat od uboju i od wywozu
fekalji.
Przyznanie urzędnikom i funkcjonariuszom
miejskim wyrównania uposażenia w wysokości 58 proc.
i 32 p'oc. Wybór członka Komisji budowlanej. Wy
bór radców sierot. Powzięcie uchwały w przedmiocie
załatwienia sprawy tyczącej się 5 wagonów węgla.
Wnioski i głosy. Odczytanie protokułu.
— Ceny w ytyczne.
Na zasadzie rozporządzenia p. Wojewody Po
znańskiego z dnia 19. 8 . 23. 1. dz. 1816/23. I, Apr.
Komisja usialająca wytyczne ceny targowe ustaliła dla
powiatu kępińskiego na czas od 10 września do
17 września 1923 r, następujące ceny wytyczne na
artykuły pierwszej potrzeby:
1 . Mąka żytnia
1 funt
4000 mk.
2. Mąka pszenna
1 funt
8 000 ń
3. Mięso wieprzowe
1 funt
38 0 0 0 - 40000 u
4. Mięso wolowe
1 „
28 0 0 0 - -30000 w
5. Ziemniaki
1 cir.
50 000
6 . Chieb żytni
1 funt
4 000 11
j litr
7. Mleko niezbierane
3 500 it
8 . Masło stołowe
1 funt ■
50000 t*
9. Masło kuchenne
1 t?
45 000 i>
10. Ser-twaróg
1
8 0 0 0 11
1 i. Ser krajanka
1 ił
9 000 it
12 . jaja
1 mendel
28 000 31
13. Okrasa świeża
1 funt
50 000 l»
14, Okrasa 'wędzona
1 7*
60 0 0 0 II
Ceny ie obowiązują od p miedziałku, dnia 10 wrześnią do poniedziałku 17 września 1923 r.
Kępno, dnia 11 września 1923 r.
Starosta, Kasprzak.
— Miesięczne posiedzenie Chrz. Naród. Stów.
Nauczycieli odbędzie się w sobotę, dnia 15 września
punktualnie o godz. 3 i pó 2 popoł w lokaiu zebrań.
Uregulowanie składek konieczne. Na porządku dzien
nym sprawozdanie delegata z nadzwyczajnego zjazdu.
Równocześnie nastąpi porozumienie z nauczycielstwem
innej organizacji celem powzięcia stanowczej uchwały
dotyczącej palących kwestyj naszego stanu. Liczny
udział członków bardzo pożądany.
Zarząd.
— Kradzież na kolei. W zeszłą środę skra
dziono w pociągu Poznań—Kępno na stacji w jarocin e p. Wacławowi Hąci z Kępna skórzaną walizkę za
wierającą kilka m Ijonów marek, tekę do aki, różne
dokumenty i książki bilansowe. Pomimo natychmia
stowego pościgu sprawcę nie udało się pochwycić,

Przed kapitulacją niem iecką w Ruhrze.
Berlin, 9. 9. Dyplomatyczny korespondent „Daily
Telegraph" stwierdza, że Francja zajmuje dalej stano
wisko wyczekujące wobec śmiertelnej walki w Zagłębiu
Ruhry. Władze okupacyjne komunikują, że ludność
w coraz większej mierze przestaje stosować się do roz
porządzeń niemieckich w sprawie biernego oporu.
Według informacji z Berlina kanclerz Stresemann nie
będzie dłużej zwlekał z unieważnieniem tych rozporzą
dzeń oraz z wezwaniem do współpracy gospodarczej
w Zagłębiu Ruhry. Ekspedycja inżynierów władz oku
pacyjnych przygotowuje się od dłuższego czasu na tę
ewentualność i z chwilą unieważnienia wspomnianych
rozporządzeń, rząd francuski da wyraz chęci współpracy
z rządem i przemysłem niemieckim nad przywróceniem
normalnych warunków w Zagłębiu Ruhry. W ciągu
miesiąca przemysł będzie mógł podjąć produkcję
w pełnych rozmiarach i płacąc taksy wywozowe, eks
portować swe wyroby. Dalsze stadjum nastąpi z chwilą
przedstawienia dalszych propozycyj niemieckich co do
płacenia obligacyj kategorji A i B w wysokości 30 mil
jonów marek złotych.

Z Poznania.
— Zakończenie strajku na kolei. Strajk pra
cowników warsztatowych na kolei zakończył się dzisiaj.
Wszyscy pracownicy powrócili do zajęcia. Przyznany
przez komisję dodatek w.elkomiejski za sierpień i wrze
sień w stosunku 2 0 proc. do wypłaconych pensyj ma
być uchwalony w dniu dzisiejszym.
— Pośw ięcenie kamienia
węgielnego pod
kościół w Puszczykow ie. W niedzielę unia 9 go bm.
o godz. 4 po południa odbyło się poświęcenie kamie
nia węgielnego budującego się kościoła Matki Boskiej
Wniebowzięcia. Aktu poświęcenia dokonał ks. kano
nik Adamski.

Z całej Polski.

— Prezydent W ojciechowski w Kaliszu,
W niedzielę dnia 9 bm. Prezydent Rzeczypospolitej
spędził dzień na zjeździe wychowańców szkół kaliskich.
Zjazd ten, który odbył się w gimnazjum w Kaliszu,
zgromadził przeszło 1000 osób, wychowańców szkól
kaliskich począwszy od 1860 roku. Prezydent doznał
bardzo serdecznego przyjęcia.
— Konferencje ministerjalne. Premjer Witos
odbył dłuższą konferencję z ministrami Głąbińskim,
Seydą i Kiernikiem w sprawach bieżących, zaś z min.
Szydłowskim w sprawach zaopatrzenia ludności w wę
giel opałowy na zimę i ustalenie cen na węgiel.Spraw a Zagłębia Ruhry.
Sprawa przewłaszczenia. Ministerstwo Re
„Neues Wiener Journal' donosi z kół dyploma form Rolnych przeprowadza obecnie szacowan e w ży
tycznych, że już teraz są w toku nieoficjalne rokowa
cie wartości ziemi rozparcelowanej od chwili powsta
nia między Paryżem a Berlinem i że rezultaty nia Głównego Urzędu Ziemskiego z majątków pań
tych rokowań będą prawdopodobnie pomyślne. Rząd
stwowych, której cen nabywcy dotychczas nie wyrów
Stresemanna znalazł zaufanie we Francji. W Berlinie
nali. Ci z nabywców, którzy natychmiast po dokona
panuje przekonanie, że wkrótce uda się znaleść wyj
niu obecnego szacunku uiszczą przypadające na nich
ście. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ostatnia mowa
nrleżytości, korzystać będą z 10 proc. zniżek ceny
kanclerza Stresemanna wywołała we Francji jakuajkokupna oraz uzyskają natychmiastowe przewłaszczenie.
rzystniejsze wrażenie. „N. Wiener Tageblatt" natomiast
Tym, którzy z uzasadn onych powodów nie będą rnogłi
dowiaduje się, że w kołach prawicowych zapanowało
cen szacunkowych uiścić. Ministerstwo Reform Rolnych
siln e wzburzenie na wiadomość o możliwości porozu
rozłoży tę cenę na kilkoletnie raty, przewłaszczenie
mienia z Francją.
jednakowoż dopiero wówczas będzie im mogło być
udzielone, kiedy Sejm uchwali odpowiednią nowelę.
— Danina lasowa, Z 1 bm. weszła w życie
ustawa o poborze daniny lasowej na cele odbudowy
kraju, ogłoszona w ostatnim numerze 87 Dziennika
Ustaw. W myśl tej ustawy rząd jest upoważniony do
Kalendarz rzyrojko-ka tolickl
pobrania jednorazowej daniny lasowej na cele odbu
Sioda *
12-go września Gwidon op. w.
dowy kraju, przyczeni przedmioty majątkowe, obcią
Czwartek
i3 go
.,
Maurycy b, w., Noiburga p.
żone tą daniną, mają bj ć wolne "od ogólnego podatku
Piątek
14-go
,,
Krzyża Podwyższenie, Kornel
.
pp. m.
majątkowego Daninie k s >wej podlegają osoby fizyczne
Wschód stoika o godz, 5,29
Zachód 6,23
i prawne, będące właścicielami lasów, których obszar
„
„
O „
5,3!
„6,21 przenosi 50 ha, oraz właściciele masy drzewnej, pozo
i,
o ,.
5.33
„6,18
stającej w iesie, wzgiędnie drzewostanów leśnych, nie
ttlEJSCOWA.
zakupionych cna celów własnej odbudowy. Wysokość
— Posiedzenie Rady m iejskiej odbędzie się daniny lasowej wynosi 30 procent masy dr/-. va użyt
w czwartek dnia 13 września br. o godz. 6,15 popo kowego z 10 letnich etatów rębnych, obciąż-; n> eh słułudniu na sali ratuszowej z następu jącym porządkiem żebnościami lasów prywatnych. Rządowi przysługuje
obrad: Sprawozdanie 2 dokonanej rewizji Kasy Miej- prawo pobranie daniny ląsowej w naturze iuo e‘ si-

KRONIKA.

waleni w goiówce. Wysokość daniny lasowej wymie
rzają władze administracyjne 1 instancji w porozumieniu
z fachowemi organami ministerstwa Rolnictwa i Dóbr
Państwowych oraz Ministerstwa Robót Publicznych.
Daninę Sasową, zamienioną na ekwiwalent pieniężny,
ściągają organy Ministerstwa Skarbu i zapisują w osob
nych zestawieniach na cele odbudowy kraju. Zużycie
daniny lasowej na cele odbudowy kraju opierać się
ma na istniejących ustawach o odbudowie kraju.
— Emigracja do A m eryki bez ograniczeń,
jak donoszą pisma warszawskie, konsul amerykański
w Warszawie rozpocznie z początkiem września wy
dawanie wiz do Ameryki również osobom niespecjal
nych kategorji. Jak wiadomo dotychczas były ograni
czenia, mianowicie wydawano wizy tylko pewnym kategorjom. mającym w Ameryce bliższą rodzinę itp.
— W znowienie procesu hr. Ronikiera. Proces
hr. Bohdana Ronikiera głośnym był w całej Pol3ce
a nawet w całej Europie. Miał on zamordować swego
szwagra Chrzanowskiego, aby powiększyć przez to dla
siebie spadek familijny. Sądy rosyjskie skazały Roni
kiera we wszystkich 3 instancjach na 11 lat ciężkich
robót Karę tę począł Ronikier odsiadywać w arsenale
warszawskim, gdy Warszawę zajęli Niemcy, Ronikier
wniósł wtedy o rewizję swego procesu. Sąd niemiecki
przychylił się do tego. i wypuścił Ronikiera na *oir.ą
stopę za kaucją 10,000 rubli. Ronikier wyjechał zaraz
do Włoch i — nie wrócił więcej Rząd polski, który
po Niemcach objął sprawę Ronikiera, wzywał go kil
kakrotnie do powrotu, a gdy to okazało się nezskuieczne, poczynił nawet kroki o aresztowanie Ronikiera
i wydanie go władzom polskim. 1 rzeczywiście raz
sądy włoskie a drugi taz austriackie Ronikiera areszto
wały, ale umiał on się zawsze wykręcić od odstawie
nia go do granicy polskiej. Następnie Ronikier gdzieś
przepadł. Są ludzie którzy go widzieli grającego w ru
letkę w Sopotach. Sądy Warszawskie w tych dniach
przeprowadzą rewizję jego procesu. Ronikier poda! 40
świadków odwodowych. Z tych jednak większość nie
żyje lub adres ich nie jest znany. Rewizja ta prawdo
podobnie nie wniesie nowego światła w tę bądź co
bądź zawiłą sprawę.
— Za czyn szlachetny okradziony. Parę dni
temu w Bydgoszczy w pobliżu mostu gdańskiego
6-letnia dziewczynka pozostawiona bez opieki matki
zabawiając sir przy rzece, przychyliła się zbytnio nad

wodą, straciła równowagę i wpadła do rzeki, a wartki
w tem miejscu prąd uniósł ją szybko na środek. Na
wszczęty alarm kobiet i mężczyzn jakiś w starszym
wieku już człowiek pod wpływem szlachetnego uczu
cia ratowania życia ludzkiego, z narażeniem swego
życia porzuciwszy tylko na brzegu kapelusz, do któ
rego włożył swój zegarek, w ubraniu rzucił się bez
namysłu do rzeki, a za chwil kilka oddawał w ręce
rozpaczonej matki na wpół omdlałe dziecko. Lecz jaka
nagroda czekała wybawcę za jego szlachetny czyn?
Oto podczas ratowania dziecka jakiś zbrodzień skradł
pozostawiony przez owego człowieka zegarek. Można
sobie wyobrazić, jakie smutne refleksje przychodziły
na myśl szlachetnie myślącemu wybawcy wobec kary
godnego czynu zbrodniarza, klóry w takiej krytycznej
i przykrej chwili skorzystał z zamieszania i przywła
szczył sobie cudzą własność. Smutne to doprawdy.
— Konfiskata 400 centnarów sera, Sąd tczew
ski skonfiskował w mleczarni w Tczewie, Subkowach,
Pelplinie i Miłobądziu 400 centnarów sera. Zapasy te
nagromadzone były niewątpliwie w celach spekulacyj
nych i sprzedane zostaną przez specjalną komisję
ustanowioną przy magistracie kupcom towarów spo
żywczych. W mleczarni peiplińskiej obłożono aresztem
wielkie zapasy twargu.
— W ycieczka francuska w W ilnie. Dnia 7 bm.
wieczorem odjechała z Wilna, serdecznie żegnana
przez przedstawicieli władz, miasta uniwersytetu i spo
łeczeństwa wycieczka francuska. W czasie dwudnio
wego pobytu w Wilnie, wycieczka zwiedziła miasto
i jego zabytki, była podejmowana obiadami, na któ
rych wygłoszono szereg przemówień W przemówie
niach swych goście francuscy serdecznie dziękowali
za pełne uprzejmości przyjęcie, jakiego tutaj doznali,
nazywając Wilno „najbardziej polskiem ze wszystkich
miast w Polsce,"

Ustawania Inęda Stanu Cjw.'
Za czas od 2. września — 8. wrzssntó
Urodzenia:
Bronisława Boruch * 1. 9 w
Sztiller * 31. 8. w Kępnie. Stefan SztHJ
w Kepnie. Stefan Pastusiak * 27. 8. ■j
Czesław Mencel ł i. 9, w Rzelni. Bron'*
3. 9. w Turzo. Stefan Szklarecki * 2.
Kazimierz. Idzi Wróbel * 26. 8 w OsinacnRegner * 4. 9. w Przybyszowie. SylLe
chowski * 4. 9 w Szklarce mielęckiej. w .
Zawada * 2. 9 w Kępnie, Bronisława, M '
* 3 9 w Kępnie.
Śluby:
Gosp. Fritz Marszałek z Przybyszów
Pośpiech z Weronikipola 7. 9
Zgony:
■Jfflbez odn
Roman Ćjeciński f 2, 9, w Kępnie j.L ^ - v Potec
Henryk Niitz f 6. 9. w Kępnie 58 lat- 1 rttli Pod opa
f 6 9, w Kępnie 35 lat.

Giełda zbożowa w PoziUj
Urzędowe notowania z dn. 10. wrze„Mj

loco Poznać za 100 kg. w ładunkach wa?
Żyto
Pszenica
jęczmień brow.
Owies
Mąka żytnia
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Rzepak
Rzepik
Groch Yikiona
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Kurs giełdy warszaws*® j

Rozpowszechniajcie
„Nowego Przyjaciela Ludu“

2

(Notowania nieoficjalne.)
dnia 31 września J923 f

Zloty polski
Doiary Stanów Zjecin.
Marka niemiecka
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie

Obwieszczenie

dla w y sta w c ó w i
ziemiopłodów.

Program
uraczystifti o lia r t ii ZacM nio-kresowej Wysiewy Rolniczo-Przemysłowej w Kępnie
w niedzielę:, 16 w rześnia br
Część 1.
], Przyjęcie na dworcu głównym Przedstawicieli Rządu Centralnego o godz. 9 i pół rano
a) powitanie przez p Wojewodę i Starostę,
b) przedstawienie kierowników urzędów, członków ciał samorządowych i ko
mitetu wystawy,
c) przemówienie prezesa komitetu wystawowego p posła Wojtkowiaka.
2 : Odjazd z dworca na Starostwo.

Odbiór eksponatów

■O0

dl*"4W

pO»!■ it

w soboli, 15 boi. o godz. 2 po ebiedzis!

Dru
w hali na Targowisku.
Uprasza się wystawców przywieść j
do każdego gatunku wystawionego zboża ; Poszumi
inka
do 300 gr. czystego ziarna. Miseczki I 82
dostarcza się.

Siciński,

Część II.

przewodniczący wydziału, j -m u• g f up.- f

3. Nabożeństwo w kościele oarafjalnym o godz. 1 I-tej,
4. Przejazd na miejsce wystawy
5. Otwarcie wystawy c godz. 12 i pół..
a) przemówienie prezesa Komitetu wystawy p . posła Wojtkowiaka.
b) przecięcie wstęgi u wejścia na wystawę przez p. Prezydenta Ministrów,
c) zwiedzenie wystawy.

el;.-3- •

Część III.
St;

6. Odjazd Przedstawicieli Rządu oraz Dostojnych Gości do Siemianic celem
zwiedzenia gospodarstw rolnych,
a) zwiedzenie gospodarstwa małorolnego,
b)
' „
większego.
7. Powrót do Kępna,
8. Obiad o godz. 7 wlecz,,
9 Raut na sali Hotelu Centralnego o godz. 9.
10. Pożegnanie i odjazd Przedstawicieli Rządu Centralnego.
Bilet wstępu na wystawę 20 tys. mk. od osobv, na cały czas trwania wy
stawy 50 tvs. mk, dla członków Kółek rolniczych 10 tys. mk., wycieczki dzieci
szkolnych 2 tys. mk. od osoby.
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O s t r z e ż e n ie !

poleca

Niniejszym ostrzegam każdego przed

Drukarnia Spółkowe

w ydzierżaw ieniem polow ania gm iny
Lęki mrocz, gdyż polowanie wydzierżawi

w Kępnie.

na 6 lat, a zatem polowanie jest moją
własnością do 21 października 1926 r

Wykaz; osobiste

łe m

925

Ostojski, Kępno=Rynek.

Drukarnia Spoikowa.'
w Kępnie.
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21

V

Chłopiec ]ub dziewczyna |
do posyłek biurowych potrzebni od za
raz.
Zgłoszenia

EKSPORT-ROLNY, Kępno
920

poleca
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Codziennie na placu w ystaw ow ym Koncerty.

DZIENNIKI
LEKCYJNE

*

ul. W arszawska nr. 233.

Książeczki podatkowe
ina na składzie

Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

S t< <
^ ria

