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Kępno, na wtorek 9 sif
■.'j"ąs

1914 roku j.Ocśmy wciąż świadkami i spółjfkami . -Rejowej donios!ości wypadków. które
g*ufocą faktyczne .zybifścią przev.
s ir d
ii oczami, zmieniają się tiiczem w kalejdoskopie,
pikie ?ą niezmiernie >• -żno wprost o zasadmczem
łoi dia naszego kraju. W w ek nadmiaru po
P wydarzeń nie zdajemy sobie '■•/pros' prawy
I :roir>nego znaczenia, wieś krotnie bogatdizujemy
poważne objawv życia politycznego, nie mamy
■2 ustanawiać się ńad niemi dłużej, gdy nowe już,
g nniej _ •-•.namienne, pochłaniają naszą uwagę.
— sposób ludzkcść przywykła do tego, że obecni-'
łżecie doś się zawsze dzieje niezwyul go. z.i[niepomiernej liczby t eh wydarzeń, niezwjfc* >ść
p / Stkie 'dotychczasowi swej,, cechy — po‘;e;e. Dawniej rozpisywano się na ca cn
iii 1 całetr i tygodniami < jakimś drobnym zaypadku kolejowym, iub katastrofie, a takie
r’>3, jak trzęsienie ziemi w Messynie hy’y ko* ' Re przez długi, długi szereg dni. Tymczasem
je mniej gr<ż.
kuaslrofa nawieu . Cieli
* Przeszła on bez większego wrażeni;, i zakrótkie artyk-iy z: "zątnęły chwilowo nią
;'ytelnikńv>
tomiast morderstwa, napady ra. •_■
,/ic zna.ozryO ;/ęś' j nż
ja 1!‘i i r;1 ' :•//■
'/z
■;b'rozm laracl,
,A roęlnźnier.ia odczucia t teki i obyczajowości
'•ludzi, — s;, za|e(jwje notowane jako drobne
1 nie zwracaja większej uwagi szeiszeg<
przynajmniej, jeżeli pewna kategoria ludzi,
-msrjcjj, je czyta, to bcudzo prędko zapomina
niema nic w tern dziwnego, boć krew lała
airue rzekami przez cztery lata w całej Europie,
-ez lat z górą 6 ! ..
t-ikze wydarzenia o dziejowem znaczeniu nie
r, w zapomnienie, każde z nich musi wyryć się
j i e sPo!eczertstwa, musi się- w nim utrwalić,
j nanowią jedno r ogniw 'wielkiego łańcucha
ls_jnowszych 'czasów, a zwłaszcza, co n k nas
e;Sze. — Polski, leżeli drobne wypadki, jak
! y* rabunki, napady i morderstwa przechodzą
szego wrażenia i nie wymagają utrwalenia
,; i . ^ ó iu , t. j. zrozumiałe, bowiem są to wy:r< ,,<:żnie 0 znaczen,u lokalnem, nie wywiera*
sr*<|niego wpływu na len lub inny przebieg
■ i t.- rodzoRej nasze; Ojczyzny. Natomiast'wy *5 jC2 ’le teki wpływ wywieraj?., chociaż trzeba
~ - c na setki, nawet niejednokrotnie tysiące,
la Miejsce w
■4 być wciąż obecnych czasach, — .wydarzenia
przypominane, wciąż oświętlane
4 dai’.;3^ były nauką, jak należy unikać poJL _ ISzych błędów w nąszem życiu politycznem.
fszc/a jeżeli nadchodzi pewien zamknięty
ltanoy
li 1 jest';* * ce!° ść w życiu każdego narodu,
jońcem - sze uwaźan-v każtiv « k , — wobec
j on „ |egu raltzy zwrócil-' baczną uwagę, co
Jve^*mu krai°wl we wszystkich dzie' - je d n e j’ iakie W obiaw.v M a tn ie , a jakie
rj achunek s,owcni trzeba przeprowadzić swego
w i hudow=SUn ^ieniii z nsszeg° rocznegc kresu
- Urek ten Pf'lsk‘na r-m rn,,si dotyczyć z konieczności, ze
3 'ajważni'V dziennikarskich artykułów, tylko
>. a dari2e^ Z'V.cb. 0 decydującem dla kraju
bezy01, ? si^. °ne zgrupować, niejako po•spraiy alegorje, zagadnienia: polityki .zagraj|T o są Viewnętrznych oraz kwestyj gospo
.1 trzy
hlary, na których opiera się każde
3 prą!- rasadnicze podstaw- i od ich ra
,p z p Ą l^ d ło w ego rozwoju zależ; również
I rozpairy! ?aństwa. Pod tym kątem również
-4 wydarzenia V/ syntetycznych z konieczności
k. natomiast w iskie tak bardzo obfitował
ogólnie, pn2 P°zost,-iie objawy naszego życia
u dzieiów r ,Ścaiąc im ostatni nasz aitykuł
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I dobrą 'wróżu zagraniczne! rozpoczął się rok
oa
7i»cvltiimv z7 do'ś dl.,
dia D„toUi
Polski.' Zeszliśmy
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Cena ojjtoszcń:
Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednotomowy
.
100 mk. |
Żałobne i dla poszukujących pracy '
.
.
. 8 0 ,
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
.
.
. 300 ,
Przed tekstem na 1 stronie
.
.
.
.
400 „
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Rok X.

•

tech .zasowego. a tak zgubnego dia. iaaju systemu od- I
Z pośród szeregu spraw dotyczą:ych ziem Rzeczy
osobnie ufa, nawiązując coraz ściślejsze st--simki z są pospolitej, po załatwieniu k . 01 '.Viina ora;, bląska
du, ącerai. a nam ■przyjaźnemi państwami, ora; z i.a- — została jeszcze nierozstrzygnięta s.t-r-.wa Jaworzyny,
turalnemi sojusznikami Polski. W ten sposób zaryso która wszakże ostatecznie przybrała dla nas pomyślny
wały się niejako dwa ugrupowania, a ich łącznik era cbrót i należ; przypuszczać, ż-c w bieżącym-roku zobyła właśnie Polska. Z jednej strony t; 2. Mała Ko ■ ; t mii lozstr. gpięta w myśl słusznych żądań Polski.
aticja, w skład której wchćdzą jak wiadomo: Czechy, Natomiast stosunkowo dosyć sprawnie odbywały się
jugosławja, oraz Rumunia, — z drugiej — Związek rokowania z Niemcami, mające na cela ost- teczne za* U
parist'/ Bałtyckich, do którego obok P iski należą: latwie. ie szeregu spraw, normujących stosunki pomiędzy
Łotwa Estonja : Finlandia. Odbyty w Warszawie obu państ.-.ami. Odbywały się one kolejno' w rozsrjcża' tyci: ostatnich panik doprowadził do nawiązani? raait. ch miastach, bądź "Polski; bądź też Rzeszy nie
pewnego ściślejszego kontaktu pomiędzy niemi, do mieckiej, a ostatnio w Dreźnie, doprowadzając do
ustalenia, wspólnej, oraz -mniejwięcej jednolitej iinji. pewnego pozytywnego wyroku z. łaszcza w zakresie
uregulowania stosunków prawnych.
postępowania we wszystkich najważniejszych zagadnie
niach życia tych państw, do którego należy dołączyć
W sprawie G isńcka, po ostatecznem zawarciuutrwalenie stosunków -• Francją, przez ostateczne pod
konwecji polsko gdańskiej, stosunki wc-sziy na tory
pisanie szeregu umów, co zostało uskutecznione dzięki mniejwięcej normalne, do czego głównie przyczyniła
przyjaznej polityce, uprawianej. w stosunku do Polski się er.ergja oraz gruntowi a znajoi. iść rzeczy nas .ego
.przez p. Poincarego, który po,by! się pewnego nie generalnego komisarza p. Plucińskiego. Jeszcze sz--eg
zdecydowania, oraz walu ń swego poprzednika p, Brfanda spraw drobniejszych, o „naczeniu przeważnie ic ralnem,
i zdecydował się na ostateczne zawarcie umów reguluje od czasu d ccasu wy sok: komisarz Ligi Na
z Polską.
rodów. Jeszcze hakatyzm chwilami butnie podnosi
Wszystkie powyższe fakta stwierdzały dowodnie, głowę, wszakże wyrazić należy nadzieję, że z czasem
że weszliby na drogę racjonalnej polityki, zabezpie Gdańsk zrozumie, jakie korzyści na niego spłyną przy
czając się węzłami sojuszów, oraz umów przeciwko lojalnej współpracy z Polską.
dw om 'tak groźnym naszym sąsiadom, jak Niemcy
Reasumując wszystko należy stwierdzić, że odno
i/Boiszewja, kiórzy nigdy nie poniechali żadnej soo- siliśmy istotne sukcesy w polityce za.eoT.irwj «».«..
s..:,.,_zci. iiby
-z-i: - ot,
i-dę i\" 'e " ‘p-rpod tejr. •gażTe ' pfScówali ludzie
oic- u
& nawet > ręcz jest to świadomym celem, orka wy p Skirmunt, Pluciński,' Zamoyskj itd. itd.: Natomiast
tyczną ich politykę. Duże zasługi wejścia ną właścfwe wsaędzie, gdzie brali udziai, jako przedstawiciele Polski
drogi sojuszdw położył bezsprzecznie ówczesny mini lewicowcy, a zatem zwolennicy p. Piłsutisk;ego, tam
ster spraw zagranicznych, p. Skirmunt jeden i człon wszędzie spotykały nas kieski i narażenie na szwank
ków Komitetu Narodowego, a zatem zbliżony i v.'!o- dobrej opTtiji polskiej. O tem świadczą jaskrawo
żony we współpracę z Aliantami, oraz świadomy ko przytoczone powyżej fakta, do których wszelkie komen
rzyści dla Polski tej współpracy, już od samego po
tarze są zbyteczne; samo życie wykazało, jakiem; dry
czątku podjęcia jej na terenie paryskim. Londyńskim, gami winna kroczyć nasza polityka zagraniczna i jacy
oraz wogóle aijanekim przez Romana Dmowskiego ludzie winni w niej praco.wać.
i innych jego współpracowników, w rzęd_zie kiórych
p, Skirmunt zajmował poczesne miejsce.
' W całej peini ukazała się doniosłość i umiejęt
ność poi t. ki p. Skirmunta podczas konferencji w Genui,
już wtedy można było stwierdzić, że Polska posiada
Dzień 30 grudnia 1922 roku stanie'się dalą pa
Ważkie znaczenie w zespole państw Europejskich, miętną w dziejach sądownictwa naszego w b. zaborze
bowiem głos jej przedstawiciela był powszechnie rosyjskim. Dnia tego, o iie nas pamięć nie myśl, po
brany pod uwagę z naieżytem zrozumieniem, a wśdo- raz pierwszy sąd zastosował artykuł 15 przepisów
mem tego dowodem było wybranie p. Skirmunta do przechodnich do kodeksu karnego i. w porządku po
najważniejszej komisji konferencji, a mianowicie poli stępowania zwykłego wydat wyrok śmierci.
tycznej. Również wysoce znamienne były przyjęcia
Jako informację muszę tu przytoczyć okoliczności,
jakie zgotowano p. Skirrauritowi, kiedy przed kosie- jakie towarzyszyły wydaniu tego art. 15 przep -przech.
reucją był w Paryżu i w Londynie; wszędzie, zwła Kodeks karny rosyjski z r. 1903, wprowadzony u-nas
szcza w stolicy Ahglji, co należy podkreślić, przede
podczas okupacji niemieckiej dopiero, nie zna kary
wszystkiem podejmowano reprezentanta Polski z peł śmierci. Ze względu jednak na to, że podczas wojny
nym szacunkiem.
rozpowszechniły się zbrodnie zabójstwa, rabunków i t. d.
jednak wszystkie te pomyślne widoki naszej poli uznano za konieczne upoważnić sądy do stosowania
tyki zagranicznej, które napawały kraj cały prawdziwą w razach wyjątkowych kary śmierci,, o czem mówi
otuchą, a wywoływały niekłaną radość w kołach na art 15. przep. przech. do nowego kodeksu karnego.
szych serdecznych przyjaciół we Francji i innych kra Ponieważ jednak wkrótce została zaprowadzona insty
jach spizymierzonych — były nadszarpnięte mocno tucja sądów doraźnych dla zbrodni, które z reguły
przez pamiętne przesilenie wywołane wricutek choro kwalifikują się do tej kary, ten art. 15 zostrl martwą
bliwej fantazji p. Piłsudskiego latem roku. ubiegłego literą prawa i do tej pory, o ile mnie pamięć nie myli,
i trwające, jak wiadomo, całe' dwa miesiące Po jego, nigdy jeszcze stosowany nie był.
zakończeniu ster polityki zagranicznej przeszedł w łęce
Pochylając zupełnie głowę przed powagą wyroku
p. Narutowicza, który, właściwie mówiąc, był tylko- sądowego, pozwolę sobie zwrócić jedną uwagę pod
powolnym eci em p. Piłsudskiego. To też sukcesy adresem .prokuratury: nie świetną wyświadczyła ona
naszej- polityki zaczęły z przerażającą szybkością maleć, państwu przysługę, żądając zastosowania w sprawie
a na powierzchnię życia wypłynęły tak wątpliwej war
Niewiadomskiego art- 15 przep. pizech. Jestem głę
tości jednostki jak Książe Janusz Radziwiłł. Został on boko przekonany, że w interesie państwa było sprawę
wyznaczony przewodniczącym naszej delegacji na kon tę zbagatelizować przedstawić ją jako wybryk p o 
ferencję rozbrojeniową w Moskwie, która, wskutek denerwowanego fanatyka i podać odpowiednią kwali-_
wyraźnie prowokacyjnego stanowiska Bolszewików, f kację prawną.
Przed wyrokiem pfawie całe nasze spoczeństwo
nie dała żadnego pozytywnego wyniku.
Również począł coraz bardziej bróździć z iście potępiło z oburzeniem czyn Niewiadomskiego, dziś po
semicką bezczelnością, oraz arogancją p, Askenazy, wyroku tenże Niewiadomski z tak szlachetnym gęsUsn.
przyczyniając, jako przedstawiciel Rzeczypospolitej przy oddający swoje życie stać się może bohaterem. Tłumy
Lidze Narodów Polsce jeno same szkody i zrażając ku częstokroć szukają sobie bohaterów, widzim - przy tem,
r.am nawet prawdziwych przyjaciół. Ten wyrafinowany że’"są one nader zmienne w swych uczuciach. Nie
szkodnik polityczny mógł swobodnie, znajdując po wiele trzeba, aby zostać bohaterem chwili...
Ani na jedną chwilę nie wątpimy, że p Prezydent
parcie p. Piłsudskiego, prowadzić swą krecią szkodliwą
dia Polski poili kę, mógł ’ ezkarnie braiać się z między- Wojciechowski, od którego zależy konfirmowzn'.-.
narodowem żydowftwerń, idąc na pasku masonów, ostatecznego wyroku śmierci (a do tego jeszcze daleko,
I jako sam będąc jeden z wybitnych członków ich loży. bo dopiero sprawę osądziła pierwsza śnstan j') —

Po wyroku.

,

E n f irmacji tej odmówi, wyrok nie zostanie wykonaft-j
kara śmierci będzie zamieniona na długoterminowe
''więzienie I przez długi jeszcze szereg lat będzie się
'ona ciągle przypominała, bo spodziewać się należy, że
rodzina i przyjaciele p. Niewiadomskiego przy każdej
sposobności prosić będą o jego ułaskawienie, w ten
.sposób sprawa ta będzie wznawiana, będzie się ciągnąć
'do nieskończoności.
1
W razie zaś, gdyby ją zbagatelizowano, gdyby ją
•potraktowano, jak zwyczajne zabóstwo. popełnione
w stanie rozdrażnienia psychicznego i skazano Niewia
domskiego na cztery lala ciężkiego więzienia, wkrótce
jo nim by zapomniano
Prokurata jest urzędem po części administracyjnym
ti w swoich postępkach powinna się kierować wzglęfdami ogólno-państwowemi.
Rozmawiałem kiedyś z pewnym urzędnikiem
austrjackim o sprawie Siczyńskiega. Od niego dowie
działem się, że władze austrjackie z całą świadomością
- dopuściły do jego ucieczki z więzienia. Ułaskawiono
' go, bo nie chciano z niego robić bohatera. Gdyby na
j nim wykonano wyrok śmierci, przez diugie lata imię
jego stałoby się symbolem męczeństwa dla sprawy
; narodowej. Zmarły — stałby się bohaterem naro
dowym, zbiegły — jest również nieszkodliwy, bo
w kraju pokazać się już nie może, a stracił aureolę
męczeństwa.
O tein wszystkiem powinni byli pomyśle: panowie
prokuratury warszawskiej
,;
Nie mogę też tu nie zrobić pew nej uwagi o źa■ chowania się p. ministra sprawiedliwości, Makowskiego.
] Przyszedł on do sądu i był obecny przez cały czas
j rozprawy. Tego czynić nie powinien był. Sędzia
podczas rozprawy, a zwłaszsza w sprawie tak ważnej,
(l całą swą uwagę p /winien skupić na jej okolicznościach,
przytem strzedz się pow.nien wszystkiego, co w tym
, łub innym kierunku ubocznie na jego przekonanie
wpływa. Cała myśl jego skoncentrowana być powinna
wytącznie na sprawie.
Podczas gdy obecność
zwierzchnika, który argusowem okiem patrzeć bidzie
na przebieg sprawy, z konieczności musi denerwować
sędddw. a zwłaszcza prezydujące^o, a wiadomo, że
wszelkie zdenerwowanie pozbawi? człowieka spokoj
nego sądu o rzeczy.
Pan Makowsk więc nie powinien był zjawiać się
w sali sądowej, tern bardziej że osobisty jego pogląd
na cały przebieg wypadków, które wywołały katastrufę
16 grudnia, jest ogółowi znany, choćby z awantury
z jego nieletnim synem, która musiała być skutkiem
na trojów domowych.
Na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć parę
słów ó prawno-formalnym stanie sprawy. Obecny
i wyrok sądu okręgowego podlega w terminie 2 ty
godniowym od dnia ogłoszenia wyroku w formie
M ichał Czajkow ski.
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W ERNYHORA
WIESZCZ UKRAIŃSKI
Powieść historyczna z roku 1768.

Ataman obrócił się twarzą i słuchał.
— Napisała kilka słów i prosiła, abym oddała
kartkę Panu Nekrasie.
Ataman powstał z łóżka.
Panno Joanno, proszę mi ją dać.
Joasia zakraśniała, mimo znaki matki i wojskiego,
oddała kartkę
Ataman czytał i zaczął jak bóbr płakać.
— Ojcze! ona mnie kocha! nieszczęśliwa! Wy
jeżdżamy stąd zaraz. Ona tak chce, patrz.
ł dał ojcu kartkę.
Wojski wyczytał na kartce wyrazy:
„Ja ciebie kocham i kochać będę na wieki; twoją
być nie mogę; miej litość nademną, nad moim losem.
Wyjeżdżaj stąd, zaklinam ciebie na Boga, na naszą
rsilośćł Jam oblubienica Boga, na naszą miłość! Jam
oblubienica Boga, dla ziemskich rzeczy uczucia moje
powinny umrzeć, a ja nie mogę przestać kochać ciebie.
Wyjeżdżaj i zapomnij twojej Magdaleny!'1
Wojski kazał konie zaprzęgać, syna ściskał i ciągle
powtarzał:
— Biedne dzieci! Bóg was stworzył jedno dla
drugiego, a dyabeł z mnichem was rozdzielili na wieki.
Co nie zdziałała sztuka lekarza ciała, to zdziałało
jedne wsłrząśnienie uczucia duszy.
Ataman smutny, ]ale przyszedł do siebie, nawet
prosił panny Joanny, aby powiedziała siostrze, że ją
nigdy nie zapomni; ale że posłuszny jej woli, wyjeżdża.
Całą drogę do Parchomówki ataman ciągle dumaf,
wzdychał, a wojski, jak mógł, tak go cieszył, prawiąc
synowi o przyszłych zamiarach, o przyszłem szczęściu,
choć tego ucho głuche na słowo ojcowskie, ser,.e
tylko wdzięczne za czułość rodzicielską.
Zaledwie zajechali do Parchomówki, komornik
z Dudarem wyszli na ich powitanie. Z oczu im pa
trzyło .niewesoło.
— Trię potnę, źle się u nas dzieje, ojciec Wernyhora zasłabł.
A Głębocki smutnie wszystkich witając:
— Mopanku, nieszczęścia w . parze chodzą,
i myśmy z grochowym wiankiem przyjechali.
— Tnę potnę, mości wojski, wiemy o tem; ten
pasibnuch mnich przyjechał tu się pochwalić, że
zamknął synowicę w klasztorze; ale kiedy się dowiedział,
że pan ataman
twój syn panie Michale, tak się

ostatecznej (co nastąpi w d. 10 btn.) zaskarżeniu do
sądu apelacyjnego, który znów merytorycznie sprawę
rozpatrywać będ ie. Skarga apelacyjna musi być po
dana przez obrońcę z urzędu, choćby oskarżony tego
nie chciał. Po rozpoznania sprawy przez sąd drugi
instancji, można się odwołać do Sądu Najwyższego, że
skargą kasacyjną i dopiero po zatwierdzeniu wyroku
przez ten ostatni staje się on prawomocnym, i — je
żeli oskarżony skazany jest na śmierć, musi być konfirmowatiy przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Rex,

Wywiad z p. Piłsudskim.
P. Piłsudski uważa za stosowne wypowiedzieć
swój pogląd na ostatnie wypadki publiczne w postaci
wywiadu redaktorowi „Kuriera Polskiego". Wywiad
ten jest tylko początkiem szeregu innych., które mają
być niejako odpowiedzią p. Piłsudskiego na ostatnie
słowo Ńiewiadomskiego.
P. Piłsudski w wywiadzie pierwszym b długim
wyraził m. i. żal, że Niewiadomski nie napisał cip
niego o zamiarze zamachu. „Byłbym z pewnością
przyjechał do Baryczków po tę polską kuię. Zgodnie
z mojem szczęściem byłaby mnie pewnie ominęta."
Następne uwagi p. Piłsudskiego są ciekawe, a na
wet rewelacyjne. Ńa zapytanie, czy Naiutowicz nie
był kandydatem marsz. Piłsudskiego na stanowisko,
prezydenta odpowiada: „Przed wyborami Narutowicz
by! u mnie z zapytaniem, jakbym się zapatrywał na
jego kandydaturę. Odpowiedziałem, że byłoby mi to
nieprzyjemnie, gdyby ją przyjął. Powód przemilczałem,
bo był b ciężko chory i z trudnością wstępował na
schody. Przed samym wyborem Narutowicz raz jeszc:e
przyszedł do mnie i raz jeszcze powtórzył swoje py
tanie, a ja raz jeszcze mu odradziłem Wówczas
zrzekł się kandydatury, jak mi to sam powiedział
Wybrano go więc wbrew jego woli, z tą wschodnią
łatwością rozporządzenia nazwiskiem, które przecież
naieiy do osoby i osobą, która przecież należy do
siebie.
Po wyborze Narutowicz przybył do mnie i po
wiedział że nie widzi możności zrzeczenia się Zde
cydowany jest zr.osić nowe sw j położenie krócej,
aniżeli ja je wytrzymałem, ale nie chce się wstydzić
przed samym sobą by miał się cofnąć gdy raz już to
na niego spadło.1'
B. charakterystyczne dla swego sposobu myślenia
rze:zy powiedział p. Piłsudski o swojej współpracy
z Narutowiczem, a mianowicie: ,.Narutowicz był zna
komitym inżynierem i profesorem znanym w Europie,
jako specjalista konstrukcji wodnych. Znałem go mało.
żywo zabrał stąd z mar alka mi i rewerendą, jakby
dyabeł za nim gonił.
— Ojcze atamanie! miłość ci skrewiła, ale siawa
wojenna dotrzyma ci sprawy. Zostań się z nami,
a znajdą się białe liczka i brwi czarne.
Ataman uściskał Dudara
— Na wieki z wami zostanę, nigdy się nie roz
łączę z wami, ale prowadźcie nas do ojca Wernyhory.
W uczuciach jak w pijatyce, klin klinem wybijać,
nowa zgryzota morzy na czas dawną, pocisk dzisiaj
zadany sercu, bl.źai wczorajszą ranę. Atarran niespo
kojny o piastuna, o drugiego ojca, na chwilę przepomniał bolesną dolę wiecznego rozstania się z kochanką.
Wszyscy weszli do izby gdzie leżał Wernyhora.
Starzec podniósł się na łożu; ani śladu choroby na
jego twarzy, czoło pogodne, cko jasne, tylko w ru
chach ciała coś ociężałego; z wysiłkiem ręką się pod
pierał, z wysiłkiem nogę dźwignął, mówił jednak czy
sto-brzmiącym choć powolnym głosem:
— Dobrze, żeście przyjechali; pożegnam was, już
ostatnia godzina się zbliża; dziewięćdziesiąt łat z górą
przeżyłem, czas abym poszedł zdać rachunek przed
Bogiem z moich czynów Nie żałuję życia, ale żałuję
że umieram w chwili, kiedy mógłbym się na co przy
dać naszej matce Polsce.
Wszyscy smutnie słuchali, aż komornik się odezwie:
— Panie kolego, co tam o śmierci myśleć, jeszcze
ona daleko od waścinej czupryny; mówmy o tem jakby
bić nieprzyjaciół.
Wernyhora skinął głową:
— Bijcie i za mnie i za siebie, już im moja ręka
złego nic nie zrobi.
Oczy zwrócił na atamana:
— Synu! ciebie dotknął los, ale nie upadaj pod
jego ciosami: cierpienie jest udziałem człowieka na
tej ziemi, w niebie nagroda: twoja przyszłość piękna.
Smż Ojczyźnie, a kiedyś z ciebie i z twoich powstaną
mściciele Polski Czyń co możesz, tak każe powinność
człowieka; ja prosty chłop z Makiedan, jak mogłem
służyłem Polsce, ą jeźli możność nie odpowiedziała
chęci, przynajmniej widzicie, że i chło • tak może
kochać swój kraj, jak i szlachcic Ze szlachtą, z pa
nami, z bisurmanami , związki powchodzikm, b > kto
chce, dopnie O kocu m: jej pracy nie skosztowałem,
wy może będziecie szczęśliwszymi odemnie. Panie
wojski, każ pogrzebać moje ciało w Korsuniu, gdzie
Uraz stoi moja chata. Chudobę moją oddać Mąkarowi,
jtźh jej m/skale nie zabrali. Bądźcie zdrowi bracia
pamiętajcie o starym Wernyhorze.
Sparł się na poduszkę, przymknął oczy; po chwili
się podniósł tym razem oczy mu pataty ogniem bry
lantu. Nad jego głową wystrzeliła jasność p idobna
do korony błogo sawi mych nieba;,jak przed zjawiskiem

Metody jego pracy w resorcie robót publicznyt,
leżały do tych, które nie umiały znaleźć mojef
baty.
Nie zadowalniały one mego zmysłu praktfyb<
i celowego. Natomiast byłem zdumiony, gdy Pt s
wicz po powrocie z konferencji w Genui przykroi
niu sprawy złożył dowody, że posiada zimnąado;
i sąd słuszny o siłach i środkach własnych i ty p
To też, gdy mi zaproponowano jego nomina ka
ministra spraw zagranicznych przyjąłem to i p*chc
Bo, jeśli gdzie, to tu w ciągu lat 4-recli sposlLja
że żyjemy w tak niezwykłych fantazjach, w fczy
tak dziecinnych iluzji in plus i in minus że tą mj.
należał u nas zawsze do najsłabiej obsadzony? j
też Narutowicz jedynym dotąd min. spr. za^ro
po europejsku pojmował sw ;je obowiązki takżt,Wy
naczelnika państwa. Uważa! za obowiązek |wej
wać go i radzić się w rzeczach, w których - Z1
moje doświadczenie mogło mu dać wielką fcfa
siebie,.*1 Na tem narazie wywiad został ptjeć ,
- ~------------ -------------------------------------------------- — ta P

Niewiadomski domaga się wykoci
wyroku śmierci.
L-J

Eligjusz Niewiadomski zachowuje się w t/jfc®
spokojnie i zaczął pisać pamiętniki.
|rarl
Wyrok w procesie stanie się prau Ltw
24 stycznia. Sąd okręgowy w dniu 25 b.n. uda
wyrok ministrowi Makowskiemu, który go prfedl;
do akceptacji Prezydentowi. Od Prezydenta bi™^
tężało, ęzy wyrok zostanie zatwierdzony, czy zr
Eiigjusz Niewiadomski wystosował do" są rla
gowego pismo, w którem wzdryga się przed'
staniem z przysługującego mu prawa wniesie*?*,
apelacyjnej. Ńiewiadorr.ski twierdzi, że. nie r? * c
ewentualnego ułaskawienia przez prezySentati ,
Domaga się tylko wyroku śmierci, ale prosi <Gems
mu przed rozstrzelaniem honorów wojskowy?e^(
5 pp. Leg. Pol., gdzie dotychczas siużył jako szef™

Dymisja ministra skarbu1

Minister skarbu p. Jastrzębski wniósł
o dymisję, które z przychylającym się
wnioskiem prezydenta ministrów skierowane
Prezydenta Rzeczypospolitej.
P. Prezydent Rzeczypospolitej przychylił——
prośby p. Zygmunta Jastrzębskiego i zd *
z urzędu Ministra Skarbu Kierownictwo MuTTP"
Sttarbu powierzone zostało p. podsekretarza12,w.
Bólesławowi Markowskiemu.
1 3: S.
4i C.

cudu skorzyli czoła,
hory, a on zawoła):
— Polsko! Ojczyzno moja! biedna twój ,
teraz.- Hojnie się przeleje krew synów twoimi"
mogiły wzniosą się z ich kości: spustoszeni*)11
łi bujny smutek pociągną
tą CIA
n ra t
łć
się r\ri
po łtwej
zitg2|P.
Dostronne sępy, trzy razy ciebie rozszarpią
Na niczem spełzną usiłowania polskich s;
twój dzisiejszy, jak zacząt, tak skończy, pła (
na dworze moskiewskiej carycy. Ojczyzi 17
jęczeć będziesz pod jarzmem obcych: częj|8
dzieci wywiozą w niewolę na bezludne cbszj9
20
pójdzie w dalekie kraje żebrać pomocy krwic^—.
dla nieszczęśliwej Matki. Po długich la ta e h g ^
olbrzym zachodu j nadzieja zabłyśnie dla
lacy na polskiej ziemi walczyć bęuą ze su <4
gami, ale ta nadzieja zajaśnieje i zniknie j *5
jaca gwiazda z nieba. Jednak ci, co ją
powiedzą: jest Orzeł biały, jest Królestw
i ludzie siabi łudzić się tem bę tą, a nawet I
mordercom Ojczyzny. Naród polski pou
wszystkich częściach polskiej ziemi, ale zai> ii
na ładzie, zgodzie i człowieku; jak dawnie) f ——
razem upadnie. Polacy, jedni jak orły po s|
■
gniazda polecą na wędrówkę daleką, d r u d ł jj
gnaniacb i niewolach smutne dni liczyć tę* j _ n“
nasiąkła krwią swoich dzieci, użyźniona u
długo znosić będzie ciężar niewoli, ale nai 3!W.
dejdzie czas, kiedy Polska będzie wielka, gigwieki wieków!
6 p'
Skończył, opadł na łoże i skonał.
_7| sl
Wszyscy czterej stoją jak oczarowani; { sTn;
szcze brzmią im w uszach, wyraz twarzfęTfp.
tkwi w pamięci, a dusze rozognioną myśUjjO W.
po krainie wieszczej.
j , 2 cl
Po trzech dniach pochowano zwłoki l3 P.
poniżej Kursuńskich młynów. Szwaczki 14 s.
tany polak, osiadł z Makarem w futorze 1 iBpC
wieszcza. Ataman, pomimo prośby, zakl< 'Bjfr
ściskał go, braciszków swoich i
komornika, Parchumowiecką dwornię i z t Jgjgszył na Zaporoźe.
25 i>
Smutny jechał ataman, serce obumarło 21[ s,
a dusza dla Ojczyzny i sławy Wojennej tyj <®tji.
W Parchomów, e został tylko wojski i 23TK
Mirtem syna, miałem przyjaciela; s 24W.
przyjaciela Bóg zabrał. Niech też i mnie, 23) c.
przyjmie do swojej chwały.
27 p.
— Tnę potnę co też waćpan bluźnisi 28[ s L
chale? Żyjmy dla ojczyzny i służmy ojczf jjgj n.
I echo starego domu po wszestkich f 30! P31|W.
brzmiało rozgłosem: służmy ojczyźnie!
KONIEC.

Słowne wybory Prezydenta.
aklfybór obecnego prezydenta Wojciechowskiego
1y Bi się w jednorazowem głosowaniu Zgromadze■zyBrodowego. Wybór śp Narutowicza wymagał
lnąBdorno aż pięciu głosowań Powodem tego było,
i ey pierwszym wyborze prezydenta aż pięciu zglołina kandydatów, przy drugim zaś tylko dwóch,
pechowskiego i Morawskiego.
0i;V a lewica, począwszy od '„Piasta11, N. P. Rej,
" j czywszy na mniejszościach narodowych i żydach,
j miała sie i wystawiła jednego wspólnego kanPiastowcy i enpeerowcy urzędowo układali
z stronnictwami lewicowemi, natomiast, gdy obóz
1 Swy zwrócił się do Piastowców z propozycją
|wej pertraktacji, Wilosowcy nie dali odpowiedzi
' t zn'
? dm°wną, a tylko za pośrednictwem
'nn
Rat?ia s*araR się wpływać na prawicę i doPheć się, jak się obóz prawicowy zapatrywać bępewnych kandydatów.
, rswica czyniła wszystko co tylko było w jej mocy,
|(U doprowadzić do tego. by kandydat r.a prezy
.mógł być wybranym o ile możności wszystkiemi
ai pedskiemi. Klub P. S. L. nawet przyjął uchwalę.
u
swojemu prezydjum, aby również postarało
kandydata, którego by przyjąć mogły wszystkie
ras
Wobec tego przedstawiciele pra)ailuda‘i. Si? raz jeszcze o godz 11-tej wieczorem
p,zeddzień głosowania do p. marszałka Rataja,
jm ując tymczasem ustawienie własnych kandydatur,
z r uic>c Porozumienia. Tymczasem zamiast poro3ąP>a spotkano się z prostem oświadcztr.iem, te
1 'l! u ? ‘.u ,dwai tylko kandydaci, jenerał Sikorski
leI * ' Wojciechowski. Z dwóch tych kandydatów
e Wojciechowski kandydatem socjalistów i „Thu
taŁców '* a. Sikorski kandydste : „Piastowców1.
ii (i1ernskolwiek porozumieniu się co do kandydata
wti
nie t)>ło mowy. Zamierzano prawicy kan-

ow narzucić.

1923

Sprawa kandydatów była niejasną Dopiero w ostat
ni ;j chwili gdy wnoszono kandydatury na Zgromadze
niu Narcdowem przekonano się, że cała lewica jednego
wspólnego p zedstawia kandydata kluby ósemki nat >miast postanowiły dać dowód ustępliwości swojej,
stawiając kandydaturę Morawskiego, o której „Piastowcy * poprzednio w odezwie sw. jej byli oświadczyli,
że byłaby dla nich dogodną. Wobec dwóch kandyda
tów i utworzenia dwóch bloków głosów w Sejmie
wynik by! jasny, — Wojciechowski został wybrany
w pierwszem zaraz glosowaniu.
Witos odczuwa doskonale, jak wielką krzywdę
wyrządza i Poisce i kandydatowi swojemu, że nie
doszła do skutku wspólna kandydatura, na którąby
wszystkie stronnictwa były mogły oddać głosy. Dla
tego podczas głosowania zwraca! się do stronnictw
'ósemki, prosząc, aby kilkudziesięciu‘posłów po cichu
oddało głos na kandydata lewicy. Ósemka jednako
woż była solidarną i życzenia p Witosa nie. spełniono.
Witos mimo pozornego zwycięstwa zarówno przy
pierwszych jak i przy drugich wyborach poniósł' po
rażkę Nie zdołał bowiem przeprowadzić tego kandy
data, którego jego stronnictwo proponowało. Przy
pierwszych wyborach „Piastowcy * chcieli Wojciechow
skiego i wówczas on przepadł; przy drugich wyborach
,Piastowcy" stawili jenerała Sikorskiego, ale zostali
przez skrajniejszą lewicę i przez oświaaczenie się pra
wicy przeciwko jenerałowi Sikorskiemu zniewoleni do
przyjęcia kandydatury, która im już nie była dogodną.
Prawica wobec połączenia się Witosa i N P. Rej
z całą lewicą, nie w łączając żydów, Niemców i innych
mniejszości narodowych, zdołała przeprowadzić przy
najmniej to jedno, że cały szereg kandydatów nieod
powiednich upadł. Prawica wychodziła z założenia
że prezydentury w Poisce nie powinien obejmować
wojskowy.
N. Pf Rowcy nie rozstrzygali sprawy. Można
u nich dostrzec do pewnego stopnia pewną zmianę.
W dawniejszym sejmie trzymali się jak pijany plota
socjalistów a dzisiaj idą ślepa za Witosem, chociażby
ich ta now" przyjaźń zmuszała do bliższych stosunków

?

?

?

z żydami i Niemcami. Niemców zresztą stanowisko
N. P. Rej nie bardzo jeszcze zadowala. N. P. Rowcy ly
będą się musieli znacznie poprawić w stosunku do 3
Niemców, którzy im robią już bolesne wymówki, że A
przy wyborach umieli brać głosy niemieckie, a teraz J
swoich obowiązków wobec Niemców nie spełniają.
S

Aresztowanie Adolfa Nowaczyńskiego
i konfiskata „Myśli Narodowej".
Komisarz rządu na m. st Warszawę zarządził
skonfiskowanie nr. 1 czasopisma
pod
nazwą
„Myśl Narodowa'1 za artykuł p. Adolfa Nowaczyńskiego
pod tytułem „Testament* (z powodu attykułu o procesie
Niewiadomskiego) z równoczesnem zawieszeniem czaso
pisma i pociągnięciem do odp iwiedzialności sądowej
autora wyżej wymienionego artykułu, oraz redaktora
,Myśli Narodowej".
Po konfiskacie władze urządziły u Nowaczyńskiego
rewizję, po której go aresztowano.

Usunięcie wojewody Osuchowskiego.
W sprawie ustąpienia wojewody Celichowskiego
.Dziennik Poznański" stwierdza, że głównym powodem
ustąpienia była ostatnią uroczystość obchodu powstania
w Wielkopolsce, p rzeeiw czemu Warszawa protesto- j
wala i dokładała starań by obchód się nie odbył.
Pozatem Prezes Rady Ministrów jen. Sikorski zwrócił
się do wszystkich wojćwodów z zapytaniem, czy
według ich zdania należałoby zarządzić stan wyjątkowy.

Nowy Przyjaciel
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A * Styczeń

N. Rok Eufroz. p., Ful.
Makarego op. Izyd. b
Gen. p. Daniel ni. (g)
Benedykta in
Telesfora n? Szym. St
^Sw 3 Króli Melanj. b
__ po 3 Król Kryszp
^•1 Bogumił m Sewer. op.
' Julj. m.. Marcj. p. m.
Agaton pp. w.
£
Hygin pp. m. Mon. p
Arkadjuszm. Tatj. ni
J Załóż. Serw. Wer
2 po 3 Król. Hll. b. w
N. Im. Jezus, Paw. p.
pp. in., Oton m
M 171 S. Marc.
op w.
flfo
za i8 c. Antoni
Stoi. św. Piotra w Rz
52>9P. Henryk b. m. Kan. kr.
>0 S. _Fab j Sebastjana
po 3 Król. Agn p,
N. Rodź. Anast. i \V
Hdef. b. w. Rajm. w
Tymoteusz b. m.
Pawła Nawróceń. ty
* olykarpp. Paula wd.
3 an Złotousty b. w. dr.
J Starozapustna Julj.
|"ranciszek Sal. b. w.
Martyna p. m. Feliks
Piotr Nol. w., Marc.

J!*
Lipiec
11
r

[6 po Swiątk. leog.
M. B. Nawiedzenie
Pawet pp. w. Anat. b
Ireneusz b. m. Teod.
Antoni w. Michat w
Łucja Dom. mm. C
„Cyryl i Metody b. w.
LZ P» S iątk. Flźb l<r
B. Król. pokoju
14to!w.
p .°r- Spiąć. mm. Ruf
■‘Us„PP- m. Pelagja m
Gwalb. op., Feliks
p ulgorz. p, m. Anakl,
h w, dr.
-—Lf10 Swiatk. Koz. Ap
B. Szkapi. Andrz
™eksy w Marcelina
a 13 C Szymon z Lipnicy w
21 i> Wmcenty a Paulo w
21j sj ^estaw w. Hicr
—

Świ at .yiarl. V

Km»i"arS' bLlU
Jakub Pl Chryst>'n- P
Ann-T ap- Kryszt. tn
P ł a t k a N. M. P
Bntwai > m.
SU
~ ^ 7 ^ ! LC-ls.''Naz
-Ą b5^rr^gtk- uia.».

! Helena' .^nnen mm
— ......m. Ignac

* Luty * ■
C. | Brygid, p. Iga. b. r3)
P. | M. B. Gromu. Fort. m.
S. I Błażej b. m. Dion. p,
4; N. 1 MięsooustnaAjsyar
oj P. Ągaia y. m
6; W Dorot. p. m. Tytus b
Romuald op. w. Rysz
Jan z Maty w.
£
Apoloiija p. m. Cyryl
Scholastyka *\
11IN. 1 Zapustna.
p.
12 P. Gaudenty (Kauzym) 0
13 W. Grzegorz pp. w. Kat.
14! S. Popielec Walent.p. m
15 C. : Faust, i Jow. mm. (?!
6 P. i Grzegorz pp. w. Julj
17. S | Hygin pp. m. Aleks, w.
18| N, | W stępne (1. post.)
19; P. Konrńd w.
20;W. Zenobjusz k.m. Eleut.
i s Andrzej Bob. S. dni
22; C. Stoi. św. Piot. w Ant.
23; P. Piotr Damjan S. dni,
24| S. Maciej ap. S. dni. Q
25j N. I Sucha (2 post.) Zygfr
P. I Małg /rzata.
w. i Anterpp.m. Prokop w.
s. Roman op. Rufin m.
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Sieroień

*
l| S.
2 C.
31 p.

s.

5 N,
6 P.
7';W.
8 S.
9 c.
10 p.

11 s.
I21N

13 p.
14 w.
15 s.
16 c.
11 p.
18 s.
19 N.
20! P.
Ll w.

22 s.

23 c.

>A p.
25 s.
ió N
n P.
ż> w.

s.

*0 c.
31 p.

*
Piotr w okow Mach,
M. B. Anielska. Alf.
Lidja. ,
Dominik w
£
11 po Świąt. AU B. S
Nzem . P. Ksystus p.
Kajetan w Donat b
Cyrjak z tow. mm.
Roman m. Emigd. b
Wawrzyniec d. m.
Zuzanna ni. Filomen.
12 po Swiątk.
&
Hipolyt m. Jan Berch
Euzeby.
M. B. Zielna. (Wnbz.)
Jacek w., Roch w.
"Filip m. Myron k. m.
Agapit m., Klara p.
13 po Swiątk.
O)
Bernard op. w. dr.
Joanna Franciszk.wd
Symforjan z tow.
Filip Ben. w.
Bartłomiej ap.
Ludwik kr. w.
14 po Swiątk.
tó)
Józef Kolas w.
Augustyn b. w. dr.
Jana Chrzc. Ścięcie.
Róża z Limy p.
Raimund w.

l C.
2! P
31 S,
4 N.
ÓD
6 W.

*
11N.
2 P.
3!W.
4 S.
5 c.
Ó p7 s.
81 N
9 p.

18; N.
I9i P.
20 W.
21 s.
22 c.
23 P.
24 s.
25: N
-6 P.
27;W.
28 S.
29; C
30 P.
31 1s.

Felic. i Perpet. m in.
Tomasz z Akw. w. dr.
Jan Boży w., Beata
Franc. Rzym. wd. £
-U1 Męczen. Kondrat.
Srodopostna. Cvryl
Grzegorz W.pp. w. dr.
Wincenty Kadł. b. w
Matylda królowa.
Klemens Dworzak w.
Cvrjak z tow. mm..
Gertiuda p..
Pasyjna. Gabr. arch.
Józef Oblub. N. M. P.
Joach., Eufem. i Teod.
Benedykt op.
Katarzyna wd.
Katarzy, p. Wiktorjan
Jan Sarkander k. m.
Palmowa. Al. B. ty
Ludger b. w.
Jan Damasc. w. dr.
Ksystus pp, w.
W. Czwartek Cyryl d.
W. Piątek, Kwiryn m.
W. Sobota Balbina p.

■K

Wrzesień *

7 s.

3 c.
y p.
IG s
11 N.
12 p.
13 w.
14 s.
;ó c.
16 I*.

17 s.

1 | s.

N.
3: p.
4IW.
5 s .

6' C.
7! p.
8| s.

9 N.
I0[ P.

it;w.
12 s.

13 C.
i 4 p.
15| S.
10: N.
17! P.
18 W.
19 s.
201 C.
21 p.
22 s.
23: N.
24 p.
25 W.
26, S.
27 c.
28 p.
2 - s.
30, N.

Kwiecień

Marzec * *
Albin b. w. Anton, mj
Helena c. wd.
Kunegunda c.
(©
Grucha. (3 post.) Kaz.

[dzi op. w. 12Br. mm
15 po Swiątk.
Bronisława p.
C
Rozalja p. Róż. z W. p.
Wawrzyn. Justyn, w.
Makary z tow. mm.
Melchior Grodz. in.
M- B Siewna (Nar.)
16 po Swiątk.
Imię Marji
fes
Pulch.c.p. Hiac. i Prot
Gwidon op. w.
Maurycy b. w. Notb.
Krzyża Podwyższeń.
N-komed. m. Nik. k.
17 po Swiątk. Korn.
M. B. Boles.
D
Józef z Kupert. w.
January m. S. dni.
Eustachy in Kand. p
Mateusz ap. S. dni.
Maurycy m. S. dni.
18 p’i Swiątk. Tekla
AU B. od wyk. n ew.
Kleofas m.
•
Jozafat Kunc. b. ni.
Władysław z Gieln.jw.
Wacław in. Eust. p.
Michał arch. Jan z D
19 po Sv%’iątk. Hier.

10 w.
11 s
12 c.
13 p.

14 s.

151 N.
161 P.
171W.
18 s.
i9i C.
20, P.
21 5.
221 N
p.

24w.
25 s.

2c c.
27 p.
28 s.
29! N.
30 p.

*
Wielkanoc.
Poniedz. Wielk. Marja
Ryszard b.
Izydor b. w dr.
Winę. Fer. w. Irena p.
Ksystus pp, m. Celest.
AA. B. Bolesna Kresc.
1 po Wielk.
Marja Kleof.
.Apolonjusz k, m.
Leon W. pp. w. dr.
Konst, b. w. Julj. pp.
Hermenegild m. Ida p.
Walerian m. Justyn m.
2 po Wielk. Anast. m.
Lamberta m.
($:
Anicet pp. m.
Apolonjusz m.
Leon pp. w
Sulpicjusz m. Wikto
Anzelm b. w. dr
3 po Wielk.Gaj. i Sot
Woje. b. m. Ger. b.
Jerzy m. Fid. w. ty
Marek ew.
M. B. dobrej rady
Zyta p. Piotr Kan. w.
Paweł od krzyża w.
4 po Wielk. Piotr m
Grób Jeroi. Kat. p. @

c

Maj

* *
* *
llW.I Filip i Jakub app.
2l S. Zygmunt kr. m. At.
3C . Znalez. Krzyż. św.
4 P• Florjan m.Alonikawd.
5! S Pius. pp. w Kresc. ni,
bi N.‘ 5 p j Wielk. Jan w ol.
7 р. M. B. Król. K. P. £
8 w. Stanisław b. m.
9 s. Grzegorz b. Naz. w. dr
10 с. Wniebowst. Pańskie
11 p. Francisz. w. Mam. b.
12 s. Pankracy z tow. mm.
13: N. 6 po Wie^k. Serw. b.
14 р. Bonifacy m.
15 w. Izydor Oracz w. (g)
16 s. Jan Nepo^n. k. m.
17 с. Paschalis Bayl. w.
18 p. Eryk kr. m. Wen. m.
19 s. Piotr Celest. nn. w.
20lN. 1 Zielone Świątki
1
р. Fon. Swiąi peiiKS
w. Helena kr., Ryta wd.
23 s. Jan Rossi w.
ty;
24 с. M B. Wspoin. wiern.
25 p. Grzegorz pp. w.
26 s. Filio Ner. w. Eleut.
27i N. 1 Trójca święta.
1
281 P- I Joanna d Ark. p. Aug
29|W. 1 Bonifacy pp. w. Marja
30! S. I Ferdynand kr. w. |s)
311 C. 1 Boże Ciało Aniela n.

21
22

Październ k* 11 * Listopad
1 p.

M. B. Rozanc. Kem. 0.

w. Aniołów Stróżów
C
3 S. Kandyd. m.
2

4 C.
5! P.
61 S.
1 N.
8! P.
9|W.

to! s.
lic .

12j P.
!3j S.
14: N.
n ip .
I6;W.
17|5.
181C.
19 P.
20| S.
't IN.
22; p.
23 W.
24j S.

25! c.

251 P.
27! S.
28 N.
29] P.
30: W.
31! S.

Franc.;Serafi w. Aurea
Galla wd. Placyd m.
Brun. w. Marj. od 5 R
20 po Swiątk. Bryg
Pelttgja, Dymitr m.
Dionizy, Rustyk.
Dzięk. za zw. Ch. ®
Gereon z tow. mm.
Maksymiljan b. w.
Edward kr. w.
21 po Swiątk. Kai. p
Jadwiga wd. Teresa p.
Brunon b. m.
O
Marj. Magd. Alak. p.
Luk. ew. Paw. od krz.
Piotr z Alkant w.
Jan z Kęt w. AAart. p
22. po Swiątk Ursz
Kordula p. m. Marj.
Jan Kapistran w.
Raf ł arch.
q
Bonifacy pp. w.
Ewaryst pp. m.
Wincen. m. Sab. m
23 po Swiątk. Szvm
Narcyz k. w. Euz. p.
Mąrceli m. Klaudj. m
Wolfg. b. w. Syr. pp

b

Patrz w następnym numerze.

1
W szyst. Swięt. C
2 P. Dzień Zaduszny
3 S. Hubert b. w., Sylwja
4: N 24 po Swiątk Karo;
Zacnarjasz i Elżbieta
5
(3
Leonard b. w. Sewer
7
Achil b. m. Wilibr. b.
8 c. 4 Koron. mm.
•
9 p. Pośw. baz. Zbawiciel
10 s. Andrzej Awel. w.
11; N 1 25 po Swiątk Marc.
12 i-. 5 Br. - olak. mini'
13 w. Stanisław Kostka w.
14 s. Klementyn m. Serapj.
0
15 c. Leopold w
16 p. Edmund b. w., Rufin
17 s. Salomea 0.
18: N. 26 po Swiątk.
19 p. Elźb.*wd. Poncj. pp.
w. Feliks (Szczęsny) w.
>1 s. M. B. Ofiarowanie.
>2 r* Cecylja p. m.
$
‘3 p. Klemens pp. m.
>A s. Jan od krzyża w.
25 N ’ 27 po Swiątk. t\at. p.
281 P. Leonard w. Piotr o. m.
>71W. Bazyli m , Jakób m.
781 S. Grzegorz pp. w.
29| C. Gelazy pp. w. Sat. m.
301 P. Andrzej ap.

Czerwiec

*
*
i|p . Jakub Strzemię b. w.
i s. 1 Sadok z tow. mm.
3j N. 2 po Swiątk. Erazm
4 P- Franciszek w.
5 W. Bonif. b. m. Watci j. m.
6 s. Norbert w.
' (C
7 c Robert op.
8 P. Medard b.
9 s. Matka Boska Łask.
10IN. 1 3 po Swiątk. Małg.
11
Barnaoa ap.
12
Eschyl b. m. Leon pp.
13 s. Antoni Pad. w.
14 c. Bazyli W. b.
OD
15 p. Germana p. Modest
lo S. Benon b. w. Jan Franc.
171 N. 1 4 po Swiątk. Jolanta
p. M. 13. Nieust. Pom.
191W. Bonifacy b. m. Julj. p.
! S. M. B. Pocieszenie
!c.; Aloizy w.
0)
22, P. lnocenty op. w. Paul.
23 S’. Najśw. Serce Jezusa!
24: N. 5 po Świąt Jan Chrzc.
25 P. Wilhelm op. w. Febr.
201W. Jan i Paweł mm.
271 S. Władysław kr. w
(§)
28 C. Leon pp. w.
29; P. Piotr i Paweł app.
30, S. Paweł ap., Lucyna.

2

£

181
20
21

* Grudzień *
l -b. : Natalia
N, j 1 Adw, Bibiana p, m
3 F, i Franciszek Ksaw. w.
4 W. | Barbara p. m. Piotr
5 S. Saba op. Kryspina m
6 C. | Mikol. b. w. Leonj. m.
7 P .; Ambroży b. w. dr.
8 S i M B, Niep. Pocz. ą
2 Adw. Lcokadi. p. m
Przenieś Óomk. Lor.
Dama^zy^p. w.
Konstanty m.
Lucj. p. m Otylj. p.m
Nikazj. i Eutropj. mm,
Chrystyna.
O
16; N. . 3 Adw. Euzeby b. in
Ftorj. m. Laz. Wskrz
Gracjan b. w. Dept.
Urban pp. w. S. dni
Dominik op.
Tomasz ap. S. dni.
22; S. Flawjan w. S. dni.
:3 N. ; 4 Adw.
!4i P. , Adam i Ewa. Delf. b.
25|w - Boże Narędzenle.
->6 S. Szczepan d. m.
>71 C. Jan ap. ew.
28 P. Młodzianki, Bogumił.
2d S. i Tomasz b m.
30| N. | po Boż Nar.
C
31 P. I Sylwest. pp. w. Męl.

1 wojewsda Celichowski odpowiedział, że wprowa
dzenie stanu wyjątkowego w Wielkopolsce jest zby
teczne i że raczej rozgoryczyłoby ludność i okazałoby
«■;ię szkodliwe. „Dziennik Poznański'* dowiaduje się
'również, że p. Celichowski wobec żołnierskiego po
itawimi-a propozycji odmówił stanowczo przyjęcia
Województwa Śląskiego.

— 220009 m k , cielęta II ki. 180000 ~ 200000 mk.
świnie I ki. 370000 — 380000 mk,, świnie II ki
340000 — 350000 mk., świnie III ki. 300000 mk., owce
I ki. 140000 m k, owce II kl. 1200b0 mk., prosięta za
parę 170000 — 174000 mk. Przebieg targu bardzo
ożywiony.
— Ujęcie złodziei św iętokradców . Na dworcu
w Poznaniu przyaresztowano wczoraj dwuch podei
rżanych osobników w osobach braci Antoniego i Jana
Langów, pierwszy lat 2i z zawodu robotnik, drugi
lat 34 z zowodu malarz. W posiadaniu ich znaleziono
części złotych przyborów. pot budzących, jak się sami
K alendarz rzym sko-katolicki.
przyznali, z świętokradztwa popełnionego w kościele
i 3cmiedzialek 8-go stycznia Bogumił m.. Seweryn op.
katolickim v. Kurowie poci Gistyniem. jeden z nich
*A'torek
9-go
Juljan m.t Marcjanna p. in.
mia? na sobie przyzwoite czarne futro z bobrowym
Procia
10-go
„
Agaton pp. w., Wilhelm b. w.
kołnierzem wewnątrz oposy. Twierdził on, że futru
Wschód słońca
ogodz.8 12 Zachód 4, 2
kupił od jakiegoś pałkarza, lecz nazwiska tegoż padać
„
„ o
8.11
„ 4 .9
nie mógł. Dochodzenia śledcze, wykazały wszakże, że
„ o
„
8,11
„ 4, 5
futro to pochodzi 'również z kradzieży, dokonanej
MIEJSCOWA.
w pewnej miejzcowcści pod Trzemesznem- O rryszk om
przypisuje policja liczne inne kradzieże z włamaniem,
}
Łagodne zim y. Przepowiadają, źe zima «
jak w okolicy Kościana. Pobiedzisk i wielu innych
r oku będzie łagodna i mroź- będą, trwały krótko.
.'>• tąd. przepowiednia «;ę sprawdza. — Sięgając d.- okolicach. Szczegóły wyjaśni Śledztwo, (ki)

K R O N IK A .

P

t. r y k r oni k, dówiadi >|e:r,y się, że bywały w'Europie
zim,, jes. .
■-< <t ize. Zostały dar.
;
|:yczą
u 1 Wiec . • W 1594 roku koło Nowego
< ;ki: ic- ir:y f jołki. Ząto w >ym samym r: ku na Wnti
.o.'W lepienie s;adł śnieg W 1619 roku kwitły ru:
,-Jw październiku ; listopadzie. W 1624 roku na Bi żt
D^aioarenie kwitły róże i śliwy, zaś krowy chodziły p>
..pastwiskach. W 1624 roku w styczniu zakwitły dtzew
fj wocowe.o Tak ciężka dh nas zim.; 1795 roku niczyilnie różniła się od lata, W styczniu słońce jasno świt
•Jtło i biło ciepłe jak w czerwcu. Grcch cgrodow
jj acztł kiełkować, zaś pszczoły wyszły z ułów i zaczęl
cSzs.k,. miodu, ule znajdując jednak dosyć kwiatów
P r -euo'.vif dniu r.a z u n tegoroczna powinna uradowa
'■ nas. Ceny węgla znów straciły równowagę. Spo
.jiyucy z przyjemnością dadzą mniejsze zyski swym
jigrze wnezotn, a właściwie mrozicielou.
— Baczność Bracia Strzelcy!
R czne walne
•jrebianie Bractwa Strzeleckiego odbędzie się w środę,
■lin,a 10 stycznia br. o godz. 7 wiecz. w Strzelnicy. •

— T arg na bydło
Poznania dnia 5 1 23 r.
bydło regat i iii. 200000 do 220000 mk,

- j :u > z ;

'b y i rogate, i! «ł. 170000 — ioOOOO mk. bydło ro
(gał III ki 120000 - 160000 m(:„ cielęta I kl 210000
•;

Miljpióówka.
W ostatniem c:-.gn;eniu miljonówki
na numer 4.554472.

Kurs giełdy warszawskiej!

— Wezwanie do wysiedlenia żywiołów na

pł-: wowych „Prztgi. Wiecz. 1 donosi, że min. Spraw
wfcwn. zawezwał władze administracyjne w woje
wództwach kresowych i w ziemi wileńskiej do bezapel: ,yj"Łgo wsiet lenia, wszystkich uchodźców, za
mieszksiych tam po dniu 12 października 1920 lub
nowo przybywających. R■zporządzeni; to n>e s tu ;,!•'
się ' do emigrantów .politycznych, którzy korzystają
z prawa schronienia s<ę według ustalonych iat.cii.
R.. ;: ivać cenie to Nma na celu usunięcie żywiołó . ’ na
pływiw.wh, grożących bezpieczeństwu, i spokojowi

aristwa.

z dnia 5. sb
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Korona.czeska Korona austrjacka
Marka niemiecka gotówkaMarka niemiecka wyplata
Franki francuskie
1 rubel zloty
1 rubel srebrny
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Tendencja

cznia 1923 r.
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mocniejsza.

Giełda zbożowa w Poznani):ei0«

— Za m itram i dziesiątego Paw ilonu. " " epreies Związku Hallerczyków, Sierocinski i literat Ed

Urzędowe notowania z du. 5. stycznia 1923.

Stał j

Ligo .ki, ;;;; jor - jsk polskich, zostali z w 1 let
loco Poznań za 100 kg.
ładunkach wagonowycbjo uc
natychmiast, jeny hurtownie:
pvieni
za kaucją pt- 300000 mk. W więzieniu pozostają
jeszcze do dyspozycji sędziego śledczego studenci Ja. Żyto nowe
515Q| 5U zi
SIOOO to
Sincowiez. i Faryri ki oraz internowani z rozkazu ko Pszenica
raisar a t adu m. Warszawy, AnnSza; Bykowski, Jaros;, ow1esień brow:
:
:
:
:
flą m
MeSiikK:, Fifze i Pinczera. Wszyscy zna,duj?,się v pt
Mąka żyłnia 70v/« z worka::.]
8()00t>«awc
vs!r-n?e ozu Pą- ;m, gdzie przebywa Eliąju-.z Nlew-is .Mąka pszen. 65°/» z we-.':-.
122'i-d 'WSZi
Ospa
żytnia
dornski. ataman Atechno. tudzież Audi Noż/sczyńsk;.
Ro;
j Ospo imenj.ia
- Bezdomni połowie Zb świeżo wybrany.'.; j■ Uwagi: Brak dowozów trwa
Pr
23!
posłów oko?.*. J50 nie.ma 'mieszkania w W,.;
* hienie mocne.

- - - - -

Poznania.
. Pi;

Z całej Polski,

Komisarjat rządu zajął się umieszczeniem ich «
lach. Do chwili obecnej umieszczono 50 posil;
— P r o w o k a c ja ż y d o w s k a . W ubieg!?;
na stacji Toruń dw. główny w pociągu tranzL,
w kierunku Kawy w jednym z przedziałów sil
kilku żydów, szwargocących żargonem tak głosi*
pewien urzędnik kolejowy uważa! za konieczne!
żydkom uwagę na oburzenie współpasażerów!
zachowanie się Zamiast zastosować się do oj§ fe s
nia, żydowstwo poczęło wymyślać w sposóbj jfjsS
opisania, używając przy .tem wy razy jak ..stulflfp:,
dv! Minęły już czasy że w Polsce rządzili®,;’; ;y
teraz my rządzimy"! Dopiero gdy zebrała się
ilość pasażerów-Polaków i zajęła groźną p o s t a w ^ '’
ucichli. Oio nazwiska tych ..hałaciarzy: Ru'nM$gjj
brzynia n. Drwęcą wraz z. syn- mi, Kufeiot twŁS
staju i Rożenwaćk z Warszawy oraz Fast z K t1
— Szczęśliwe m iasteczko. Miasteczko!
rzela niema już, żydów. O tatiiie dwie rodziny]
wadziły się, a realność ich nabyli Polacy.
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C repe de ehtne, T ry k o ty n a (jedw. trykot) W oale, O pale, B a ty sty i wełniane maierjały damski: w wszystkich kolorach. W elony,
firny su k ie n n e , T ry k o ty , M . Tcby, f ukrta w czarnym , m aretig o i g ra n a to w y m kolorze nadające się na ubrania
frakowe, tuźurkowe, smokingowe, jaskółki, żakietowe i płaszcze. K a m g a rn y w paski tut s rodnie.
odwójnemi miękk cmi
B ielizna m ę s k a : jak koszule frakowe z sztywnem gorsem i mankietami, t»kźe zwyczajne
mankietami, sztywne przodki, mankiety i kołnierzyki w różnych fasonach i wszystkich wielkościach.
Białe krawaty, rękawiczki, chusteczki, także jedwabne poleca

pp

■apa

t§

Wiktor Cebulski
B ła w a ty

dawn. Bracia Lewek.
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- K onfekcje — A rty k u ły m ęskie — Bieli

ni

K ęp n o (Pozn.) R y n e k 19.
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Wakuje posada natychmiast

, v 1 -ł

mm

w e k sp ed y cji,

iolontarluszi
w b iu rze.

; 3 Warunek: Biegły w słowie i piśmie
j polskietn. Zgłoszenia należy ii tylko nadą 1 s^łać pisemnie do DYREKCJI KĘPiŃą . SKłCH MŁYNÓW PAROWYCH.

Kępińskie E^łyny Parowe,
:l

To w. z. o. p.

Licytacja dobrowolni!
W środę, dnia 10 bm. o godz. 11 przed poł.
sprzedam w KĘPNIE przed piekarnią róg ul. Ko
ściuszki - Pocztowej
'
£5

Rok założenia 1917.

Wszyscy, którzy pragną wiedzy,
prenumerują

jeden wóz roboczy Przegląd Światowy
najwięcej dającemu za gotówkę. Obejrzeć można
10 minut przed sprzedażą.
KLAUS, komornik sądowy w Kępnie.

Potrzebny od kwietnia 1923 r.

ilustrowany aktualny tygodnik poświęcony
— wiadomościom wszechstronnym. —

włodarz do koni i stelmach

Do każdego numeru „Przeglądu Światowego"
dołącza się bezpłatny dodatek „Ilustrowanej Encyklo
pedii Podręcznej.

tylko pierwszorzędne siły będą uwzględniom .
Posyłki konieczne.
17
Buczek W ielki, poczt. Rychtal pow. kępiński.
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D w ó r U is a r z o w ic e
poczta Mąkoszyce, pow. kępiński
ooszukuje od zaraz lub cd i. 4. 23 r. energicznego
i zaufanego
‘20

Prenumerata w kraju (wraz z przesyłką pocztową)
roczna 30,000 mk., półroczna 15 tys. mk., kwartalna
7,500 mk. Prenumerata (wraz z przesyłką pocztową)
za granicę: roczna 50 fr„ - 1 tunt szterling - 4 doi.
półroczna: 25 fr., - iA, funt szterhng
2 doi.

1 3 w ozy Krawcowa włodarza do ludzi Formularze do dziennika
(drabie)
poleca
dzielnego kołodzieja
21 tu. Stara 181. 1 ({opną «(. Baranowska 33 i kowala ze zaciężnikami. Drukarnia Spółkowa w Kępnie.
Sprzedam

JÓZCI K a t r i o k ,

2

nrzyjniuje prace w dom
i wykonuje takowe po ceI uadi przystępnych
8
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