y ^zyjasiel Ludu" wyche&i tr?y razy tygodniowo.
^®j‘błviZiCie z 9l{!l,WŁ«nieni miesięcznie II260 m}c.
*«» >1,, ®S2en'-a misijęczaic llO am .zedaM z.w dom i2fe3jn,,
0 u imcsięcznit 2100 rnk.
rty l pad en- ,0l e^ y A szy e g za m p kira . 100 zn.k.

njr-to i !rarsi.;|t y j mr,y*h Kmiacli 100 procent drożej.

Redaktor odpswigdaialny: .“rasseisaek Duszyński,
Adres d!a listów : Newy Przyjaciel Ludu — Kę^no (Wtkp.)
k i nakład: 0rskarni Spólkowej w Kąpcie, ul. Miekiswissa 54.
Telefon nr. *17.

Kępno, na wtorek 6 marca 1923 r.
N ie u d o ln o ś ć ?
Wrekrothi* zwracali uwagę na całkowitą
ecnł^0 ministra spraw zagranicznych,
na brak jakichkolwiek kwalifikacji do
feja.,1** odpowiedzialnego, zwłaszcza w i bcc
stanowiska. To też nasza pohńka zatRg
tślei ci,^a *!? wciąż po manowcach, działają;
^ mcśIorsjjo planu, a jedynie od p-zyppdku
r!g0 r;''' kieruje ją faktycznie p. Askt-aczy
ziem. ' It*cłl P Skrzyński jest jedynie powolnem
Hijeśt
|ij0 P; Askc-nazy i jakie szkody przyniosła
Ciy, “p a ln o ś ć w zakresie dyplomacji, o tem
t t j | " n|ty d n k a n ik poinformowani, wszakże
teCb pros* Ilie d0 wiary, nie dającą się w ż •
^ytłomaczyć, że pewne czynniki sejmowe,
,s% rtecne stronnictwa centrowe, które również
itjij^skotiale sprawę ze szkodliwości akcii
•^Js!o°' ie Gne iccins‘: pozwalają, aby ta jediskc '^afa w dalszym ciągu odpowiedzialne
" Hj^dstawiciela Rzeczypospolitej przy Ra
_Jfo uFjńw. Jużeśmy donosili, że obok braku
■'Suj.,: “ufikacyj dyplomatycznych obok ścisłego
Wiki

ąśj»v'*

u-!';.;->ynarodcwą masonerią: które!

tma 'Sfr
N ;r le5t wybitnym członkiem
Ru,"? sjaiania sebie ludzi, dzięki swej truta!
t
ś;i>oraz cynizmowi, właściwemu Żydom.
>ło, r°^zaju mieliśmy ostatnio na komisji do
E nie*nych, kiedy p. Askenazy w swojem
w 1?. Mywał takich stów, któreby nie po‘ *s4 Brzez usta pól inteligenta, człowieka
"tli,
_!»«<>■
„ , a cóż dopiero mówić dyplo
lktrt.?*tr7eMn*80:
•łtr^w
icłela potężnego państwa!
jjL‘,*’»ić!*la
, ^ “dobnie nie bez cichego wpływu ze
ffiTV"'.5riazego jest fakt, że nasze Ministerjuni
fi."lc,-nveh nie reagowało absolutnie na for
V 1, °k,u-;. jne postępowanie poselstwa nie,'^r* miato tę bezczelność, że w sprzyib/. Francją państwie, jakim jest Polska,
tęoij *1 na ofiary" okupacji francuskiej w za
ą
nad Ruhrą, a-czyniło to najzupełniej
"łłtiJ*® ogłosiło w wychśdzącem w Po2namu
16
piśmie „Posener Tage'blatt“ w nr. Z7
^s'r> 0 r'5zebrał* ogółem 1361 miljanów
% ' m '"ięc tu do czynienia 2 jawaem popieWn‘ 1 Walki z rządem i narodem francaskiem,
p«s ,*1 absolutnie nie powinien był 3ię zgodzić,
a niemieckiego trzeba była w zarodku,
jS W ‘ier8i4 zniweczyć. W powyższej sprawie
'"isj, 8Wo . Narodowy zgłesii odnośny wniosek,
^ P r z y S2l ść pokaże, co na ten wniosek ad
& SiUlic'8ek zestal zgłoszony przeciwko ulrzyA j / 'at 200 tysięcy petlurowcśw, ce przy
'iiiM ź,źnie, oraz ubóstwie naszego skarbu
wprost nie do darowania i niczera
1
ena- 1 tu również także znać wpływ
lfli Sn,' bowiem petłurowcy byli swege czasu
„ H r , przez P Piłsudskiego, który jak wia
| A , r? ' jakieś nic nie przyneszące Polsce,
W1’’ cia'V’ okład y " z atarnanem Pellurą, a teraz
Jjty
— jako szef sztabu troskliwie dba
ii ich1*0 Z l , be!nie nirdwuznacznie mówi się,
Jtu lea S,iei8bo za swoją przyboczną gwardję,
\ { \ *a’'*°
,p- niego
O. W.należv
itd. również
Ładne i jak
• dobrane
tcwiadomo,
nic też dziwnego, że petłurowcy żyją
skarbu polskiego.
f fC*vjS
"ini»“ kosztem
..................................................................
,b>y powyżej kilka faktów, a jest iih
1, jb
Iu i, JV
jak"
nie sp sałby
C
1 ppowiada
u n i c i t f i pprzysłowie,
t i j a ł u m i* , »/*»■

(jj-łilte ” 8łowej skórze. Czy wobec tego można
“T . S tn!8^ ° ! n°ś«i naszej paiityki zągranicznej
j tl8'
kierownictwem?.. Pytanie te pezo
kil ^strzygnięcia czytelnikowi: niech sam
^ dpowie, tak jak mu nakazuje snmienie.

^ p o w a ć u żydów!

Cena og-iOEień:

Zwycsajne as wiersz nonp-urelowy jsdnohiroowy
2'siobne i dla poszukujących pracy
Reklamy w dziale redakcyjnym
Przed tekstem na 1 stronie
Ogłoszenia zc skomplikowanym ukladtm 50 procent (łróżsrp.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowled»i rabat.
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naszą Rzeczypospolitą. Pomimo p H utieba, komisarza
do walki z drożyzną — widm> głodu zactyna się
Rada ministrów ria posiedzeniu w dn u 2 bm. iv!ócz)ć pe naszych ziemiach. Pomimo efektownego
uchwaliła ostateczny tekst projektu ustawy o naprawie i pełnego animuszu oświadczenia rządu » i foiuin sejskasbu państwa, który
najbliższych dniach zkżony mowem. kraj nasz, r.rzefwiony chwilowo na duchu,
do i ,:i-;i marszałkowskiej w Sejmie oraz plan z przemęczenia i wycieńczenia głowę opuścił.
fmansr v; na łata !9i> 1924 i 1925. W planie tym
Pomimo większości lewicy w Sejmie, która je.m i ; r.żr.. ści istniejące pomiędzy peszczegóineni resor dyna* pono jest zdolna , uratować" Polskę, idziemy
tami <-Mt;y na posiedzeniu wyrównane. Webec po miarowyei krokiem k u ., nędzy.
woi: •!?. ca ćwiczsń:a wojskowe rezerwistów, Rada
_ Alarmujące wieści zaczynają cicho jeszcze, bez
min poleciła p min. sprrw w.:wn, aby w porozumie
rńu z min spiawićdlis eśel i spraw wojsk opracował szelestn, z ust do ust, w głębokiej tajemnicy cafykrai
obiegać,
projekt ustawy o zaopatrzę -iu rodzin pewołanych na
Ludzie z trwogą oglądają się vt koło, szepcą jedni
ćwiczenia wojskowe ca tych zasadach, że ciężar po
nosić będą pracodawcy i gminy, przyjęcie z powrotem drugim o zamykaniu fabryk, o bezrobociu, o jakiejś
Słucha się tego z niedowitrzana opuszczon-.- z pw nreu powołania stszowisko straszne: dr, .: żnie
w pracy będzie ustawowo zabezpieczone. W duchu niera. Ale fakty mówią za siebie. Kiedy rok temu
powyż.zej ustawy pełccot-j -a . z tłoczne opracowanie mówiło się, że .będzie drożej", to za odpowiedź o sły
rozporządzeń wykona*cz. -li, ;zk. by ważna ta sprawa szeliśmy utaiły frazes „jakoś to będzie", bo przecież
Nikt o tem nie cheiat
nie uległa jakientukoiwio: i ^ożiuenia Reszta posie z drożyzną łosia i pe nsja
dzenia poświęcona była oti_c..rn nad. sprawą droży mysl-itr. że tak ad irfiuiUim być nie może. Przecież
zny. Upoważniono p min. spraw wewn. do wyda w tym pochodzie zrazu setek, później tysięcy, mifjonów,
miljardów itd., końca s:e nie doszukamy. Gdzie się
nia rozporządzenia o ujawnienia zapasów artykułów zatrzymamy,
Tak jak dzieciaki w szkółce kiedyśmy
żywności pierwszej potrzeby, a min, sprawiedliwości
aporaii się z dzii
zapragnęliśmy dalej uczyć
do wniesienia ^przyjętego przez. Radę min. projektu się dodawania Iziesiątkimi
i nsnozenia. Każdy chce dziś miłjony ,
przekroczenia przen)ylmcfw'a“ ^fSŚ
1 ĆTttC serki' Tysięcy Tasnfiifni feńst',. U,-T.ird/ęii.^iktkAu
i zmowy, celem podwyższenia csn artykułów pierwszej Zawrotne liczby. Ludzie jacyś egiupieni.
potrzeby.
Ale n a ra z ... widms nieszczęścia stanęło przed
oczyma, jakiś złowróżbny okrzyk puszczyka przestra
szył ludzi. Obejrzeli się wszyscy. Przecież my się do
przepaści staczamy.
..
Wstrzymajcie rozpędzone konie, pędzące z góry
Warszawa, 2 3. Sejm zajmował się wczeraj pro- wraz z wozem państwowym ku przepaści. Zakrzyknij
jik tfir- fkarb:>v.cmi bezspornie słusznemi, a miano cie sa furmanów, niech osadzą konie, ba inaczej wóz
wicie podwyższeniem opłat stemplowych, podatków się wywróci i sami z koła pospadają. A w ted y .j,
•d spadków i darowizn i dlatego projekt ten nie spot oby kto inny nie zasiaci do kierowania wozem naszego
ka,: zasadniczo oporu z żadnej strony.
państwa.
P dkreśiić wat to, fe „Wyzwoleni*** chciała zw*lnić
Usuńmy widmo katastrefy.
od t płat stemplowych dla wszelkiego rodzaj* podań
Nikt zdrowo myślący nie może temu przeczyć, że
włościan maicrełnycb, bezrolnych i ke operaty w i że katastrofa wisi nad nami. Przeczytajmy notowania
p a tym względem stanęło w sprzeczności z ogólnie z gitidy zbożowej. Nie wspominając, już o cenach,
łetn poditosżenia a nie zniżania podatków.
znajdziemy w uwagach: Biak gotówki trwa. Ptztjdinty
Kiub Chrześcijańskiej Demokracji zapropeaewa: k« się do f*bryfc. Każdy dzień wypiat połączony jest
uciesze całego Sejmu, oprócz naturalnie żydów, aby z ogromną treską, że może nie być gotówki dosta
opłata za zezw- lenie na zmianę nazwiska wynosiła tecznej ilości. Jedyne wyjście — tizeba zwalniać ronic 1- i pól a 5 miljor.ów mk., jak to rząd propono betnikśw. A tu na debitkę wszystkiego, państwa też
wał. Propozycję tę tub w. l.n o glosami prawicy, , Pia- niema gotówki, bo wniosło do Sejmu projekt ustawy
s:a“ i żydów, którzy den ilustracyjnie głosowali za tym o dalszej emisji 1290 miljardów marek. -Wszędy brak
wnioskiem
gotówki, a tu o nowych podatkach słyszymy. Pożyczka
Di dać n;.leiv, że poseł Kwiatkowski w imieniu Odrodzenia, danina i tjm podobne nadzwyczajne po
klub Ch D. zaż.ćał również aby podanie o zmianę datki utonęły w budżecie państwa, nie dając żadnych
nazwiska wymigało opłatę ■ e 250 tysięcy, lecz mil
rezultatów.
jena trk , co również uchwalono.
Czy państwo walczy T drożyzną? Odpowiedź
Następnie-zaptoponowal on, aby podania « ze znajdziemy w oknach wystawowych. Co dzień.prawie
zwolenie na nabycie uieiu.ht rp.eści przez ttbeekrazmieniać muszą właściciele sklepów ceny na towarach.
jewców, miały stempel nie jvdntgo, lecz 5 miljar.ów Funt chleba dziś tysiąc, masła dziesięć tysięcy, a eo
(ticliwaiont,).
.
jutro — to tajemnica.
Natomiast nie znalazła s,ę większość dla insej
Aie dość o dreżyżaie, która jest widoczna dla
jego propozycji, a mianowicie aby p. dania o zerwo
lenie na prowadzenie przedsiębio:stw zarobkowych każdfgo i dająca się wszystkim aż zanadto we znaki.
Przejdźmy z kolei do innych spraw, które są poprzemysłowych kategorj' 1 2 i 3 a śandlewyeh kate
wsdurc tych alarmujących wieści. Żydostwe, które
gorji 1 i 2 kosztowały nie 50 tvi ęcy a 10
W d3ls;ej rozprawie poseł ukraiński Łuckiewicz po pcha się do nas z Bciszewji „drzwiami i oknami", to
czynnik spychający nas do przepaści. A że tłumnie
nownie prowokował izbę. tświadczając, że suwerena
mi Galicji są o itlkic mocrr-twa, nie Polska. Słusznie do nas zjeżdżają, te tego mamy dowody w „Kurjerze
na to zawołał pestł Chaciński, że p Łtickiewicz z pro Lwowskim", który denosi nam, że organizacją prze
wokowania robi sobie rzemiosło. Marszałek zaś przy dostawania się żydów z Ukrainy do Polski zajmują
się między inoemi specjalne biura transportowe
woła! prowokatora oo porządku.
w Płeskirowie i Kamieńcu. Więc żydzi mogą bez
karnie za dokumentami falszywctni dostawać się do
Polski A czy „ich1 mamy za mało? Tyiko 4 iniljołty
800 tysięcy mieszka na ziemiach naszych, t. j. tyle co
w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych razem.
Ceś czuć niedobrego w paw Uszu,
.
W fabrykach zaczynają zwalniać robstinków. Ceny A czyi oni są nieszkedliwi dla państwa? W samym
Uniwersytecie Warszawskim, jak niedawno pisma nam
z dnia na dzień skaczą niemiłosiernie. Co dzień ga
zety przynoszą nam wieści o różnych po*wyżkach te doniosły, jest na flozcfji 41 proc. żydów, a na prawie
taryfy pocztowej ftii 15 to kolejowej cd 1 itd Kro-( 30 proc. Te dwie liczby są przecież zatrważające,
mka policyjna przynosi nstn c®raz tp ©bms?.y dzissi biorąc ped uwagę te, że oa Lwowskim Uniwersytecie
mordów i ratunków. Straszne wieści! Z każdym jeszcze gorzej iest, gdyż jest 48 proc. żydów ogólnej
dniem coraz to ciemniejsze chmury grumrdz" ‘ ? nad : liczby.

■Z Rady m inistrów .
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Co będzie dalej?

t

i

Myśl narodu zostanie opanowana przez żydów
j w medal kim ctasie gdy oni ukończą filozofię. . . Jak
i zgubnie będą oddziaływać na mlodz eż jaka naucz;. ciele, na naukę — jako profesorzy, na myśl narodową
j — jako pisarze. A sądownictwo, które dziś w swych
!, szeregach ma 70 proc adwokatów i 50 prizc. prokuj ratorów żydów, jak będzie wyglądać, gdy ci ratrdii
! żydzi pokończą u.ii .-.eisjiity
Jak będzie wyglądać
, nasza i.dniin stracja, w których oz s na wysokich urzę
i dach tych ,n. szyci,' v/,dzimy. A n ąd jakoś powoli
! zabiera się do wyrzuc ona żydów przy błędów. Sejm
j nasz jakoś ospale i po macoszemu traktuje sprawę
J adżydzania Uniwersytetów.
A przejdź sny Co innej sprawy. ..Gazeta War
j szawska" pod tytułem ,Co to znaczy ' pisze:
„W W ilnie słychać strzały armatnie, nadchodzą |
wieści o stratach wśród policji polskiej. Opanowuje
wszystkich uczucie opuszczenia i wsrydu
Gdzie au 
torytet wielkiego pcintwa?'
Litwini pozwalają sobie
na ekscesy, a Polacy milczą. My pas ne >rai y między
Łotwą a Litwą zajmowaliśmy policją, a Luwini go
wojskiem reguiarnem bronili. Litwini pozwalali sobie
na ostrzeliwanie wiosek z armat, a myśmy czekali
•w cichości ducha co dalej będzie?
A dalej takie wiadomości,’ jak te, że komendant
Reichswehry referował na Radzie Ministrów sprawę
dokonanej reorganizacji wojska i v.ykaza\ że Niemcy
obecnie rozporządzają zorganizowaną armją na stopie
mobilizacji, że Niemcy pracują nad ieorganizaeji i odpowiedniem wyekwipowaniem armji bolszewickiej nie
mogą nie zostawić śladu zdenerwowania w spole
czensuie.
A rząd zami3si od początku zająć się naprawą
państwa, zabrał s'ę do gnębienia ruchu narodowego
i antyżydowskiego w Polsce, eo świadczy tajny okólnik
Ministerstw a Spraw Wewnętrznych, wydobyty na światło
dzienne przez posła G:ąb ńskiego, zamknięcie Rozwoju,
rewizja w lokalu Związku Ludowo-Narodowego, kon
fiskaty pi<m. aresztowanie ludzi pracujących czy to
w redakcjach czy też sympatyzujących z ruchem ita
zasadach narodowych, aresztowanie studentów, zachę
cających aby u Polaków, a n e żydów kupować itd.
W kraju naszym już przestało się słyszeć to słowo
koją.e — pesymizm społeczeństwa: „A może będzie
lepiej — poczekajmy! ’ Dziś wzrasta na dobre niepo
kój. Do cierpliwości nawoływać byłoby daretnnem.

“ Tworzenie si? większości plskiej.
“ ‘Prasa ~sóc]?ilśtyczńa" i żydowska zaniepokojoną
jest poważnie konferencjami p. Witosa z przywódcami
prawicy. — Krakowski „Naprzód" w artykule naczelnym
p. t. „Konszachty p. Witosa' — wygraża się w na
stępujący sposób: Faktem jest, że p. Witos za wszelką
cenę pragnie dia siebie teki ministerialnej w gabinecie
Komouiacja uoszra uć> skutku, stronnictwo Piasta po
łamałoby się w tej samej chwili. D tąd wysila się
ano na hamowaniu swojego przywódcy, jeśli zaś on
wie da się pohamować, przyspieszy tem samem moment
J. ! K raszew ski.
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Na królewskim -dworze.
Ć(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o —
Wojna z pogany, wojska zaciężnc obce, dla niej
wprowadzone, ułatwiały czasową dyktaturę mogącą się
zmienić w trwałą, a podporą jej miały być te pułki
cudzoziemskie, które przeciwko szlacheckiemu ruszeniu
i siłom domowym zwrócić było łatwo.
Do tych planów, połączonych z nadzieją rozsze
rzenia granic kosztem pogan, wygnanych z ktajów
przez siowian i greków zasiedlonych, nie przyznawano
się głośno, nawet może w najciaśniejszem kółku za
ufanych; za chorągiew służyła obrona chrześcijaństwa,
wielka do zdobycia sława i rozszerzenie granic.
Ale tak Władysławowi iV jak ojcu jego jak po
tem Janowi Kaźmierzowi przemoc szlachecka, nadzór
sejmów i ich wszechmocnośc ciężyły jarzmem rneznośnem, z którego, się ciągle otrząsnąć usiłowali,
Nie było potemu sity, zażywano więc przebiegło
ści, a król się nie przyznawał do knowań o absolu
tum domin um, chociaż obawy szlachty o zaprowa
dzenie go niezupełnie byty płonne. Król go pragnął,
ostrożnie i pod tępne czynił kroki do pozyskania..
ale nawet najzupełniej mu oddani słudzy nie przypu
szczali , aby starania powodzenie uwieńczyło.
Jesteśmy w królewskiej sypialni... na przepyszne®
łożu, którego jedwabne osłony podniesiono prmlmo
spóźnionej dnia godziny, król spoesywa josżczo tak,
jak byt zwykł, gdy tylko mógł, leżąc do obiadu, obiad
spożywając leżący i nie powstając aż po nim. Naj
większą ofiarę, jaką czynił było, gdy wcześniej się
podmesć go zmuszono.
Sypialnia królewska zarazem największej wykwiuiności, przepychu i pewnego nieładu jest obrazem.
Czuć w mej
baryłę, który zachciankom chwili po
święcać gotów wszystko, który pod ręką mieć ainsf
natychmiast czego zapragnie, i nie patrzy, czy aa pargantiuach dyplomów najważniejszych nie postawią
czarki z polewką.
Samo łoże misternie wysiane, osławione podusz
kami, okryte kołdrami raiękkiemi, opatrzone w ułatwia
jące poruszenia i wstanie (1‘j rąk podpory i pasy
aręczne do ujęcia, niecierpliwemi ruchy zburzone już,

w którym jego stronnictwo będzie mus aio u p ra ć się
i n m definitywnie w interesie swego dalszego istnienia.
W mniej ordynarnym tonie ale za to bardziej
clarakterystyczne i prawdopodobne wiadomości za
wiera telegram nada-iy z Warszaw')' do sjonistycznej
„Chwiii lw ow sk i;/, pochodzący z kół pesłów ży
dowskich. — Wi. d imości te brzmią.
„R kswania Piasta z pra wicą w sprawie utworzenia
większości sejmowej musiały poczynić bardzo znaczne
postępy, kiedy nawet prezydent S korski uznat za
odpowiednie porzucić swą dotychczasową flegmę
i z otwartą przyłbicą wystąpić w szranki. Więc fama
głosi, że prcmjer oświadczył jednemu z wybitnych
pos‘ó-.v, że ma dość ciągłych tych szacherek Wit isa
z Korfantym i nie czekając na ich wynik przyjdzie
pewnego dnia do Sejmu i postawi wręcz sprawę
zai fan a.
ii bardzo wielkim naciskiem akcentowa! p :dobso
premier Sikorski, że porzuci rozpoczęte prace w sprawie
uzdrowienia administracji, gdyż w atmosferze prowtzorjuir,, podkreślanej przez konferencję p. Witosa
z przywódcami prawicy, dzieia tego prowadzić nie
można. Prcmjer ma być także niezadowolony • na
rzucenia mu prtez Piastowców p. Olpińskiego ua wi
ceministra spraw wewnętrznych. Równocześnie w ku
luarach sejmowych uznano za aktuaine rozliczenie sił,
reprezentowanych przez oba ścierające się obozy
w klubie Piasta — B erze się poważnie pod uwagę
ewentualny rozłam w klubie, o ileby doszło do punktu
prawicowo centrowego. Na czele secesjonijstów sta
nąłby Jan Dąbski. Ale gdy jedni obliczają, że za
Dąbskim oświadczy się wówczas kilkunastu posłów,
inni, bardziej ftzeżwi, redukują tę cyfrę do kilku".

Nowy zamach na lasy polskie.
Przed paru dniami odbyła się w Ministerstwie
Robót Publicznych ponowna rozprawa <fertowa o wy
dzierżawienie wyrębów lcśnycłf^w .iosci 500 rys. mir.
knb. drzewa budulcowego w dawnych lasach ks. Jerze
go Lubomirskiego w R izw rdowie, jeszcze przez rząd
austrjacki zakupionych ca esic odbudowy kraju.
Pierwsza rozprawę ofertową unieważniona wskutek
protestu posła Ryma a przeciw oddaniu 6 tysięcy mor
gów lasów w ręce zagranicznych przedsiębiorców ży
dów i Niemców.
Do obecnej rozprawy stanął szereg firm Najlepszą
dla rządz ofertę wniósł o. Bystrzycki, wielki przedsiębior
ca drzewny w Przemyślu, ale koncesję utrzymała inna
spółka składająca się 3-ch firm: „WieikopoUki przemysł
drzewny *, Oberscłiesischc H Li.rius PegesellsrliafU
i ks Lubomirski. Pierwsza f-rma jest nieomal czysto
niemiecko-żydowska, a utrzymała s ę dlatego, że pic
zesem jej rady nadzorczej jest p prezydent ministrów
p. Leopold Skulski i że zabiegi jegs gorąco popierali
przywódcy ..piastowców". Druga firma składa się
7. baronów i żydów niemieckich, rezydujących we
drzewny" zastrzegł sobie w warunkach przedłożonych
ministerstwu prawo wywozu drzewa tak surowego jak
i przerobionego do Niemiec, S stawa ta je.-t sensacją
dnia w kołach przemysłowo-politycznych.
świeci najwytwerniejszemi oponami i najmiększemi
wezgłowiami, o których przystrojeniu równie jak o do
godności nic zapomniano.
Z pewne-m rodzajem królewskiego lekceważenia
rozrzucone są askoła na ziemi nsjdrogocenniejsze fu
tra podeptane i zgniecione Wszystko to otacza króla,
świeci przepychem i wytwornością się odznacza.
Wcale już tu rycerskiego pana, do obozowania na
wykłego, nie widać, aie zmęczonego życiem pieszczo
cha, który walczy jeszcze z nienasyconemi pragnie
mami, już złamany niemocą i przykuty do łoża bo
leścią.
Pomimo rozlania rysów niegdyś pięknych, które
chorobliwe nabrzęknięcio do mcpoznanla wykrzywiło,
na twarzy napiętnowana duma pańska, poczucie wiel
kości, majestat z góry mierzący św>at i lekceważący
go nieco. Ale na czole treska się napiętnowała fal
cami, zdrowie, dla którego podróże król odbywał,
którego powiót obiecują mu lekarze, nie przyehodzi,
młodość n,e wraca, a marzeniu nienasycone niepokoją.
Sypialnią, w której król tylko swych najlepszych przy
jaciół zwykł przyjmować i wierną służbę, jest jak wy
godnie usiane gniazdo, którego puchy wszystkim fan
tazjom króla i chorego a zniecierpliwionego człowieka
dogodzić powinny. Ani ręka, ani oko nie spotyka nic,
coby razić je mogło: dioń spoczywa na miękkich pod
kładach, sko na wzorzystych makatach._na pozłocistych
naczyniach, na sprzętach kunsztownie przyozdobionych.
U głów pana na stoliku widać wielką szkatułę heba
nową, wysadzaną złotem i kością słoniową, burszty
nem i drogiemi kamieniami; jest to schowka, do której
rzucają się papiery nie dla wszystkich oczów przy
stępne Kubek do nap >ju jest z jednej sztuki kamie
nia oprawny w złote; dzban z w rdą z krysztafa i złota.
Obok nich zrzueoite z rąk napuchlych pitrścienie, łań
cuch orderu Niepokalanego Poczęcia, zegarek rubinami
ozdobny
Biała ręka króla spoczywa pad gbw ą, która mu
ciężyć się zdaje., eddyeha dętko. Naprzeciwko niego
w bardzo wytworny® cudzoziemskim stroju, na krześle
wsparty ponfalc, z twarzą pańską, 2nudzeną i wyni
szczoną życie®, siedzi mężczyzna l2t rówieśnych z kró
ie®, któregoby z postawy i sposobu obejścia z nim
za brata chyba wziąć Można lub najbliższego z rodziny.
A nie jest on ani bratem, ani żadnym pokrewnym,
ani książęcier i wielkiego rodu potomkiem, ala pro
stym szlachcicem panem Kazanowskim, który tak
Władysława zawojować umiał, iż stał mu się druhem

C zekam y, a m a rk a nie czek!
W jędrnych swych tygodniowych uw*!j ,
ludu w , Zorzy", w zeszycie ostatnim w®*
Załuska:
. , ,
Wszystko p ) dawnemu. Witos ciągle ? . Ci
się jeszcze czy ma iść z Pilikam i innych ,<W yP1
z międzynarodowem żydowstwem, jego P,!* '
między ludowcami Jan Dąbski, jak było dottl
J
się mc namyśla On na zebraniu garstki
j
kazał uchwalić sobie w Warszawie postan®*1* » 1
jego ludowcy nie chcą za nićNść z pra"1-! ^ F
A więc każe iść przeciw tej prawicy, czyji « . «
czułej z żydami, Niemcami, Ukraińcami. Sra"1
D ,bsk , brawo.
.J
Marka nasza wzorem tygodni poprzednią
>
dół btz prźerwy. 1 będzie jeszcze marka * -J ,
zaczna rządzić PolaCf
ską nie zaczną
Polacy
dół, dopóki Polską
tem rządzić uczciwie, rzetelnie, zgodnie. D i H
datki tkarbu nie będą ściśle stasowane o* A ^
chodów. Dopóki Rząd nie będzie twardy 'P j ^
rny.tl ffl i
gów, wobec obcych, sa hft.'??!<*
będzie wv
wyrozutaiały*
wobec swoich.
«-gi

Niedoszły Prezydent z

Niemca?

Katowicki organ centn
schler-ischer Courier' ogłasza w swym /
numerze artykuł prof Baudouin de Cattena)określa on Śląsk i Pomorze jako terytrrjaeW J^
niepolskie, co pismo to skwapliwie p.idkf*5®^
ten wywołał w tutejszych kotach polski^" ^
*’
wzburzenie i przypomniał, że p Bandoafn® i
był kandydatem ’ na Pretydentt R tp W H
mniejsz sci narodowych, które r-iastępn^i
swe głosy na śp. Narutowicza i tymi
prowadz i ' jego wybór. W kołach n a r# y
wiają sobie pytanie, czy prof Baudouia
jest zdecydowanym wrogiem P. Iski, czytei®"^
niepoczytalnym, b j przecież przy zdrowy®"^
nie można nie widzieć, ze Zachodnia Pcb**,^
Polski, Koła te przypuszczają, że koU Pjjj
zaprotestują przeciwko tym ‘wierdzeniout P‘‘s:kodę Państwu Polskiemu.
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Wiadomości polityce6;
S p ra w a n aszy ch g ran ic wschO^j

*1 W
Według infirmacji zaciągniętych p ti#
'Jja ^
konferencja Ambasadorów na wczorai*2* ^ '^
postanowiła polecić międzysojuszniczej ra«»*l
w Wersalu pod przewodnictwem1 mars* Jg
przygotować i przedłożyć sobie sprawozda#".^
wschodnich granic Polsku Polska jak w , oi
ds'a oficjalnego uznania granicy wsćhpdhj*^1 %
ro-si-Jskiei ttstalpnai przez traktat »yski ł.^ JS ń *fc*t
ustafortą przez Ligę Narodów. W chwili
nicc te nie są kwestjonowane. Co się tyc»y^ j, '
wsch„ zostanie ona przyznaną Polsce
^
zaprowadzenia w kraju tym ustroju aujoś®zgodnie z życzeniami samej Polski
najbliższym serca, jego połową drugą- Kr^Sl
zenowskiego a on dla pana nie ma oOT
nie uczynił, nie mają też myśli, którejby
rżyłi sobie.
Nap.óino niegdyś usiłowano zerwać
osłabić ten związek; im silniej targane tt Jf
mocniej się one zaciągały, Obcowanie
łat długich, od driecińsiwa, wywarto
na obu nierozłącznych Oresta i ‘Pylada, lt
siebie przyjęli nietylko myśli, ale ruchy- "
wne cechy, wyraz twarzy.
'„
Przy obcych Kazanowski jest z P0,L d
wielkiem dla króla, ais gdy tak we d w U '^ 1
pialni zamknięci, są to dwaj bracia sera* .„p.
a m n irych anawet
ten, coby posłusznym. Wili* V*ł.J(V
częściej rozkazuje. Myśli i w ob są w
zgodne, iż nie kosztuje to króla, a lle" '
gadza.
„i*
Chwila, w której ich na cichej P®;, jtj
jemy rozmowie, już dobiegające! do
smutnem jakiemś rozpamiętywanie®. P ^ c )fó
rachunek z niej powlókł lica króle^s*' (j!
I on miał w życiu chwile tryumfu i zis* ,firń <
sle jakże one irwały krótko i dziwni* P° ”|
"icze.r !1
GB
Kazanowski
1tuŁunuwoai roo
ma weselsz*
WCOClCZt UDłlfci®
oblicze *t* _ pt'
musi przynosić pociechę i do pAtast*fiyifr
cych goryczy dolewać osłody, a wróży* j
jaśniejsze.
ł
Czy sam on w Kie wierzy, zgadną® **j,j t
<róla musi przynosić
nrzvn«słó tt>
wiaw. ?a V B
dla króla
tę wiarę,
eniać.
Zawody, doznane w stosunkach z
j
rakuzki, z książętami ni*mlecki»,''i|M 5
cielca oralka z oporną szlachtą, nie
lewi arii Kazanowskl»®a nfaośei w <*- * J»»n
zmusić do wojny, sprzymierzeńców d*L,K
jej; a nieprzyjazną fortunę de owi«»w ,
lanrami.
„
Król milczał gtewę spuśeiwszy 1 J ,ld
bezmyślnie w kubek, ktńry stal Pwe®i,lffl*
opróżniony, Kazanowski oatrzał aa *
I
I milsnenie rzmewał. Tchnął ciężko
wał się zeiehn,
zeieha, głese®
głosem 5I,u"'jot1.
sław I odezwał
z szerokich piersi z trudnością zdał s'<
(Ciąg dalszy nastąp' )
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z uprzejaią prośbą, aby zechcisłi nabyć większe ilaści z G«atralssge Kessułatu Amerykańskiego, liczb,
ifi laarkowych znaczków inwalidzkich, celem dołącza aśzielariyak aa pssznony emigrantom z Polski, ui
nia tychże i e towarów, jak ap. de hstełek wina, w9
jąeyist się ds tianów Ejzducczonych. wyniesla w drugi' . •!
dek, ceekelad, hsiaio.iierek, pierników, ubrań, s.oSna półroczu tesiłcg:; n-ku łącznie *7127. Z liczby
j
itd. Tylko tym spossbe* można uniknąć stałego ko otrzymsłe why S35T reemigraatów, t. j. osób, kt|i-;"‘!;
łatania o pomoc. Niech każdy z pp. kapców i prze świeć* pówrósfły a© Polski z Ameryki, dokąd pertć|;i'!j
mysłowców rozłoży tea zupełnie nieznaezny psdatek newlly wyruszyć ps-iawnie, Obecnie, aż -Jo d
'
wszystkich konsumeutów, a zgednie z przysłowiem: 1 lipca b r. lądowanie emigrantom polskim w port ■ j
Ziarnko d® ziarska — zbierze się miarka,
Staaów Sljeduoczonych nie będzie dozwolone i { ! ,
— W alne zebranie To w. Kupców odbyło się wodu wyezerpasia się , kwoty", przepisie*] usts- i
dnia 23 2. Wsłępnem przemówienie® p. prezes wy- amoryl-ańską, a ogmuictającej w stosunku dc każdt i
łsszciył cgólne uwagi, które się aasawsiy przed szeze- z .sailstw europejskich ilość emigrantów. Na ij |
gółowem wykazaniem pracy zeszłoraessioj, główny na 1833/24 (rozpoczynający się z dn. f-go lipca) de;I 1
cisk kładąc na koniec;neść wydatsiejszego skupiania raluy Kensulat Amory kański, ua skutek otrzyman;; i
podań o tslzy paszportowe, udzieli! już 29726 i j ;
się kupisetwa polskiego wobec komphksjącyeh się za
dań, którym oho ma podołać. Kapiectwo mato sobie wstępu (tik z w. „numerków1), z których wiele opie >
zdaje spraw/ z swej wagi społecznej i gospodarczej '-a grudzień 1928 r,, bądź też na sty:zeń 192-1 |l .
i dlatego też niejedni członkowie towarzystwa ignorują Obacnie wydaryacie dalszych kart wstępu, uprawn, j
zebrania, które mają być warsztatem współpracy, Aps- jąsycit do zgłoszenia się pó wizy zostało wstrzyma j j '
iem do kupców, ażeby budzili gnuśnych i ospałych Donosząc o powyiezem, Urząd Emigracyjny ponowi
ze su ej bierności członków, i ażeby zebrania kupieckie i przestrzega osoby, zamierzając* emigrować do Stanc ;
były 1 czriejsze niż defy hezas zakończył swe wstępne ijedaocioaycb, przed bezcelc-v. emi nara.ie zabiega
® etnymanie wiz paszportowych, umożliwiający' !
przemówienie. Dalsze obrady toczyły się pod prze
wodnictwem p Szymkowiaka. Po ’ odczytaniu proto- przedsiębranie podróży jeszcze w bieżącym roku,
iiułu z zesziego zebrania, wysłuchano sprawozdania
— Zapowiedź walki religijnej w Puls ;
zarządu z którego wynikało, że w ubiegłym okresie- W lipca br. odbędzie' się w Warszawie międzynaj,- .; |
Tow działało w pracach wyborczych, że pr:y wszyst dowy zjazd mesoaerji o od nazwą międzynarodowe =1
kich państwowych czy narodowych manifestacjach ziazóu Wolnej myśli, Sianie się to na skutek zabieg- :
i obchodach reprezentowało Yow. oficjalnie nasze ku- Stowarzyszenia Wolnomyślicieli, które powstało pi, ,.
piectwo, oprócz tego brało czynny udział w wielu S-»« laty w Warszaw ie i którego jednym z założyć 1 j
pracach społecznych, związanych z interesami ku- jest p. Baudonin de Courtenay niefortunny kandydat i j
pieUwa. Po przyjęciu sprawozdania Komisji Rewiz. prezydenta, senator socjalistyczny Rosner i wielu inny I
dokonano wyboru nowego zar ądu w skiaa którego Ż ramienia tego stowarzyszenia jcedzit niedawno jcó-!
wchodzą pp. Przewoźny, Fuga, Ziel liski, Taborski z j.-go członków, p, D. jofcł rbki do Brukseli i t
i Tomczak Dotychczasowe składki nr rzeer Tow. porozumiał się z redą międzynarodowej organi/ai!
s°c|aliści „polscy p rzeciw F rancji.
^eveierr dziennik wiedeński przynosi wiadomość uznano za kompletnie niewystarczające,. wobec czego wolnomyślaych, Głównemi punktami zjazdu bęc' ęj ;
i htłn? nie do wisry, ze warszawska centrala związków jednomyślnie pod des-ono takowe do 12 tys. mli 1) Szkoła i rełigja 2) sumienie i państwo. Miechy ni .i,
I jJ^ w y c h wystosowała pismo do wszystkich rocznie, przy 5 tys mk, wstępnego dla członków no zjazd ten będzie miii na cciii zapoczątkowanie wa- i
\ lanc, , ^ aby na zr.ak protestu przeciw okupach wych. Na zakończenie poruszono jeszcze szereg rehgijnej w Polsce
J V ?k;si nad Ruhrą, urządzili strajk 24 godzinny spraw drobniejszych, poczem posiedzenie zamknięto.
Ż y d y , ale pr zeciągajcie struny. Dosi ;.
Zebranie Tow. Restauratorów i (lośaia- w Polsce w ostatnim czasie nawet do tego, że —• j:!! M
* jtH^^rriaci-maika żydowska mobilizuje sw;.ch naoych ua powiat i tsiasło Kępno, odbędzie cię dnia wiadomo — żydzi domagali się i to bardzo en
8 marca br. u godz. 11 przed poi. w lokalu kolegi gicznie. usunięcia prymasa j E ks kardynała Dalb©:
'V ito s n ie z a d o w o l o n y z rząd u .
Tyca w Kępnie, O liczne i punktualne przybycie Człowieku poczciwy — pisze wobec tego
W
rolnej ludowćy wystąpili bardzo ostro członków prosi Zarząd.
S-ta,ida; ‘ - czy słyszałeś kiedy, żeby „Prawda" alf;
liłtjw ,rWidowi, co wywołało pi płucii wśród socj t— Na kromkę chleba dla biednych dzieci szkól- jakie pisklę lewicowe wobec tych wszystkich napa
J hpitt’.®t'ni)stających się, że ludowcy przestaną rząd nych odebrałam 160,300 mk. zebraae u p. W. Lssiń- ze strony gazet semickich na dostojnika kośeu ła
skiego. Serdecznie dziękuję w imieniu dziatwy s.ednej f 1 k go było dziób otworzy oć Nigdy, i nigdzie, f
^adrenja pod r z ą d e m fr a n c u s k im .
t;tn jeon tk nie koniec. Przy p .mocy „tolerancji., T. Karłowska, oddział Czerw, Krzyża.
■nrsja międzysojusznicza na terytorium
— P okw itow anie. Na biednych miasia Rychtaia esy lewicowych pojęć „demokratycznych'*, graniczący i H j
fyn;il '* wydała rozporządzenie, v» którem po stwier- złożyło Tow-. Czytelni Ludowej w Rychtalu w miejsce z warjactw; Bi. bezczelność żydowska przechocj! .,
S u ir ■rza-ci Rzeszy wyda! personelowi kolejowemu kwiatów na imieniny prezesowi p. Nowakowi z $»- wszeikt* pajęeia ludzkie. Ola święto znowu donos
TOStu," *ns,!ukcje przeszkadzania w reorganizacji ko- dogóry 50 000 mk.," za eo serdeczne Bóg zapłać gazety o atsku żydów na krścići. Zorganizowa
i pad komendą ż>dów prowadzony w tych dniach „
i! % 2,a' oświadcza, że administracja niemiecka zo- składa w im-esiu biednych, Toporowłez, skarbnik.
ulicach miasta Krakowa pochód, niby to socjąłfetyczri i1
r.
, ^ P io n S przez specjalny zaiząd dla kolei tcie
złożony z kilkaset osób, ruszył pod pałac biskuij:
%4cj» rPdwanych, kióiy łsędzi prowadzi! admmigńtiu z iłami; posypał? się kamienie, WtBOtat czs(Lw im *°wi j Jen eksploatację. Ruzbrajanie zielonej
— Murec. T rą ja p e ż y ń ik i honor, o b y w a ie le *
i V
Gen. Degeutte wydał proklamację, P o zu sn ia. W dniu 26 ub. m, delegacja rady miasta uległy wybiciu dwia szyby we frontowych oknach r
taca biskupiego. Żyd/, nie za wicie Żydy, pan;
ł
1 oh ls^ c‘1 ludność okolic okupowanych, że po
PozBsela z p. Ratajskim na czele wręczyła p. marszał
® śrtykuiów spożywczych, wina i tytoniu będą kowi Senatu Tiąrapszyńskiemu dyplom obywatela ho- tajcie, że naród polski jest cierpliwy, ale też tylko »•
dozwolonych granic, Życy, nie przeciągajcie stru- ;
^D obierane przez sprzymierzonych.
ttorowego m Poznania.
bo gdy pęknie to zapewniam was. żydy, że wieńcz
a wlszy^ toisen władze francuskie wykryły tajną fabrykę
—
F
ałecsrzy
banknotów
wykryła
policje
po
choćby nawet w waszej Lidze Narodów Asz- c.
J kch
Papierów identyczności, przy pomocy któ
znańska.
Jaś
od
dłuższego
czasu
policja
śledcza
ob
Aikenazy przed oburceniem sprawiedliwości v/as n
* Hej, ł fla|em z terytorjum okupowanego członkowie
serwowała
pewne
osoby,
między
któreisi
znajdował©
uchroni. Żydy nie za wiele.
’’1')Sl> powrócić na tereny Z głębia w ubraniu
j
W temże mieście aresztowano członków się Indywiduum, karane swego cza-u za fałszerstwo
— Prejakt budowy pomnika KiUńskiem
f jla4 P“lizei za noszenie uniformu wbrew zakazowi bzukaotów. PodejrzsRia były nie bez racji, gdy£ dal
Triemeszue, rodzinne miasta szewca-pułkowrns ;
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wykazały,
że
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istotnie
baada
uPacyjnyi.b, W Buesseidorfie wykryto tajne
obrońcy Warsrswy w roku 1794. zamierza postaw
* td n ^ y , dotyciące służby pocztowej. W związku fałszerzy banknotów, którzy zamierzali rozpocząć tsi
dzielnemu rodakowi pomaik na miejscu, na które
szerstwo
10I
59
000
markow.
banku.
Główną
osobą
8resztowano 12 funkcjonariuszy pocztowych.
stale dawn ej popiersie Wilhelma I W tym celu z
jest pemeen k biurowy Kaiol Spisr.ek, zamieszkały
^
„ ^ h ch a n ty b o ls z e w ic k i w R osji.
nrzy elicy Grunwaldzkiej 25; pochodzi on z Pabjanic. wiązał się komitet złożony z miejscowych najręybiłnieszych obywateli, kióry wydał specjalną odezwę, .cic
e wykry to organizację anty bolszewicką, Wapólmkami jego są Sosiński — Ignacy Roman z Po rebrama potrzebnych funduszów. Dla akcji składkow
to,, u a- njej wielu robotników i urzędników so
znania i niejaki Czerniak. Spionek nabył w Warezawle
otworzył komitet konto nr. 264 878 w Pocztowej Kas
- __ ________ , _________
maszynę do drukowania za milion 209 tysięcy marek,
ptoę, . .Znaleziono skład broni i smunLji, oraz druOszczędności w Poznaniu, w Banku Ludowym w Trz
r**y jr ‘ której wych dziły o cez wy antybolszewiękie stosowny pspier i farbę. Wszystko lo ulokował ratsznre, e.raz w kilka bankach zagranicznych,
w
mieszkaniu
pewnego
wojskoweg®
przy
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Matejki65,
?ertj *ztowaniu przyszło do starcia z urzędnikami
O tsla g ra m y w żargonie. Główny zarz.
st ‘ '- u aiki| w czasie którego raniono kilku ager.- gdzie miano drukować fałszywe banknoty. Akcji tej związku praeswników poczty i telegrcfu otrzymał t
si *e . . “ 'da rewolucyjna wojenna poleciła wzmocnić tak szkodliwej dla państwa przeszkodziło wkroezeire
swego » nisterjum wyjaśnienie, że zapowiedział
łi Itycii sk*aclacl'> artyleryjskich i magazynach antu- policji. Zdążeno tylko wykonać jeden 50 000 banknot w m inisierius narada o wprowadzeniu żargonu t
5,Jt'iśk,5 2 Powodu ciągle powtarzających się za- próbny Znalezione 906 arkuszy papieiu, obliczonego tslegraaiów nie odbyła się, Ministerjum t ie przet
na druk banknotów po 50 tysięcy na sumę MO milHt
stawia sobie ruożnośsi praktycznego zastosowania t
jersów.
^ d e n b u rg usposobiony w ojow niczo.
inuwacji cawet przy używaniu alfabetu iaciriskleg
— U niew innienie per. F rn seaao w ak isg o Dnią
Wprawdzie organizacje żydowskie nadsyłają do m
S b j? JNd2i« włościan hanowerskich wygłosił Win
25. lutego zakończył się proces przeciw p r Pntszanisterjura różne
petycje i żądania
na rzei
A v ,t oardzo
bardzo wojowniczą
wojownicza mowę.
Niemcy mają
mail
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a iwsk euiu i por. Kapuścińskiemu w związku x zabój
'hii „■®° upadłego, bo lepiej zginąć z honorem, stwem śp. Biiatewskicgo. Trybunał uniewlrtaił.oskar- roiszerzeaii żargonu w stosankach pocztowo-telegn
ficznyi.h, ale wykonan e tych żądań nie zależy od m
^ shańbić.
żjay c i. podając w matywach wyroku, te w postęp*w»# u por Pruszaaewskiego brek był© istotnego za- aisierjum peszt i przekracza jego kompetencje.
— N ow y sposób zdobywania miljardów, K
m ura do spełuienia esynu, zaś w postępewauiu por.
Kapuścińskiege bruk był© istoty «zyuu ksrygednegc. Kresach wuchodwch, różne ciemne indywidua rozpi
szczają od niejakiego ezasu pogłoski, że polska mark
wkrótce wycofana zostanie z esiegu i straci na warte
Z ca łej P o ls k i.
K»łtęt i
Kalendarz rzym ske-katolicki.
ści. ErzeraioRy tą wlademośclą lud usiłuje pozbywa
— TraaeakeJ© w z łsty sk pelukieb. Według wy
1 e,; |- g e Marea Bogumił (Teofil) b. w.
się Jak najprędzej waiaty krajowej wzamian za walut
'*
® go „
Felicyta i Parpetna m. ■ Kaleta p. Jaśaleń Ministtrstws skarbu transakcje w złotych poi
ebcą lub za artykuły pierwszej potrzeby, przyczei
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nie jest atrtzie deiaitywale ustalona.
3,48
— Falesyw c banknoty. £ Krckewa donoszą, i
— • u p ew n ien ie m iastem enkru I tell W mi
^ J s c o W a . " ’ “ 0,w
pejswily s c w obiega fałszywe banknoty wartośr
uistwstwte spraw wewRętranyek edfcyła się w środę, 19900 «kp. Eeznuś je siossukowo łatwo wskutek u e
,tś*lcis'ywy łt *w * w Kępnie Jak ślę dowiadujemy, dala M lutege beuferuntje w sprawie sapewulenia dehiadatgti wykouanta (są cne litografewaue). Przr
saeieriądewym władaem miejskim i związkom «rga- odbic-rM pieniędzy należy więc zwracać baczną uwagi
Hi*' Kół 1 P" pos,a Wojlkowlaka zamierz* wlcepa
z , r®'*l«rych urządzić w bieżącym roks uisaajl spńłdzisltsysk petraebnyeh Unici er kra i seli, sa baahnefy wymienionej wartości, a w razie wątpi!
'łklyto*
S^cz* przemysłową w Kępnie. W tym celi eraz ałeiwiiRia nabywania przsz ais tych produktów. woś*! zwracać się do najbliższego oddziału Polskie
Hj.
się ma komitet, celem urządzenia W ksnfircncjl pew yśtztj wzięli ndaial przedstawiciele
Krsjutrej Kasy Pożyczkowej celem ich rozpoznania.
W«e, jy>>tawa urządzoną zostanie ua targowisku zainteretswaayeli Instytucji, oraz reprezentanci związków
— N ew a afera auplsgowska. Władzo pelicyjn,
I,h ^ {y '®Ściu5zki
cukrowników.
— W strtym anłe emigracji do Ameryk!. w Krakowie opadły w tyce dniach na trep wiotkie
.* ^»ndw Kupców zwraca-Się Towarzystwo
""^alidom", Poznań Prodry T, tel. 3937, W. dług Infermaeji, jakie Wrząd Emigracyjny otrzymał afery szpiegowskiej na rzesz Rosji sowjeeklej. W sprawb

W p a sie n e a tra in y m .

I®' Pa przezwyciężeniu trudności zajęcia przyznanej
części pasa neutralnego władze polskie prsyJjW y do szybkiej organizacji władz lokalnych, wynf»JCtając stale poslcranki pcl cyjne, mianując sołtysów
* ' przeprowadzając łączność z najbliższymi urzędami
(■gWrzątiowetni. Mimo nawału pracy w bardzo szybkim
|,|JMsie dzięki
ki pomocy ludności zaprowadzono ład i zori | rBsizow*
---■.ono gminy i urzędy Niema! wszędzie władze
y 's“ie spotykały s ę z wielką przychylnością ludności,
^yctrylność ta dochodzi w niektórych miejscowościach
Srcmjainych owacyj na rzecz rządu polskiego. Od
yrzszej chwili zajmowania przyznanej Polsce części
W neutralnego ds orzedstawicieli władzy polskiej
delegacje z szeregu miejscowości polożcr
•op/?^r<
*^ie LitVv
prosząc o ratunek
* obr-,
J JUI?Dle
Lllw-V Kowieńskiej,
Ko " ‘ "
Przed uciskiem litewskim. W ciągu dni
przed
lic. ' wpłynęły petycje tskie z kilku dalszych ,wsl.
I K iii' l * p,yn* Pety^e
Hc.m w czasie przejmowania pasa neutralnego przez
tJ v,ee. polskie zachowali w stosunku do ludności
eHf.i°rls!l0 wyczeku ące. Świadczy o lefn fakt, że na
“ “ku Oiifi«»iw
........wojska
- —Olkieniki — KazimieróW wycofali swe
• ' - ' W teryiorium litewskiego.
R ząd y lite w sk ie w K łajpedzie.
}• dniem 1 marca weszło w życie rozporządzenie,
tlij &!jn«?iS*aw'e którego p iczta niemiecka na obszarze
Przestała 'istnieć Zarząd poczty przeszedł
Kierownictwo litewskie Równocześnie wymóf to1,0 Miejsca niemieckim urzędnikom pocztowym
4 ]»»! .a®h ma być wprowadzona przymusowa nauka
•f J
Newskiego. Od przymusu wolne będą jedynie
l © eci’ k!'ćrych rodzice zobowiążą się w przeciągu
| | *lega czaśu przenieść się na stałe do Niemiec

Z Poznania.

KRONIKA.

:;i ’ dt-k*Uiin« suejjjdaj areaztewaste dWtKft usubaików
[ Krakowie, araz trzeciego na prswiacjł, ktfSry ma
| '4 przewieziony dziś do Krakowa, Są i® podobna
i pcy, którzy jeździli częsta za gfćuieę, Swuch z nieb
i ekywf tele Państwa Folskiegw, trzeci ełbcłkrsiewiec
izyscy Żydzi, Afera, której bliższe szczegóły trzymane
<' f naraził w tajemnicy, przybiera wielkie rtztniary.
i — P łlłJ.eR ie w przem yśle łódzkim p-garsza
i j z dnia na dritrt Codziennie są zamykane fetorykl,
’
tsgraniczaiia w nieb praca. W dniu dzisiejszym
1 i .emche-mk no kiika zakładów w Zgierzu, ruś w i*
jf / cii jak np. fabryce Borsta oraz Lorenza i Kruszało
i, r raeiczono pracę. Również w ted zi ograniczone
1 Jj<cę w trzech wielkich zakładach przemysłowych
jcnarda, R-pscnblsta i Barclibkieg*. Tutejsze Zwózki
[t j codewe interwenjowaly w Ministerstwie Pracy, gdzie
w afcrcno delegatura, że między Ministerstwem
b c y a Ministerstwem Skarbu toczą się obecnie na
J ty celem uzgodnienia interesów przemysiswców,
przemyslewcńw, r®
•nkćw i R.-ądu Sprawa kredytów ma być załatwię
\) 1 jeszcze w bieżącym tygedniu. Ministerstw® Pracy
| ra się również zawczasu uregulować sprawę ped| j żele, — W związku z ciągłym wzrostem drożyzny
i ! z-nrją w L >dz działać j.kieś ciemne siły, zwące
-5 j młeic e’ami. Tutejsi przemysłowcy i b gatsi kupcy
*. 1'taz rtrzyranją list; zapcwśeddą napadów. W dnia
| , Liajsz.; m wiele toki ii listów doręetino tutejszym
:?c rtownikcra Hutniczym, p-rkarzom i kilka przsniy
' wcom, co wy wołało postrach, tembardziej, że w ciągu
*. ‘ atnicli dni dokonano łtzech zapswiedzianych ttpuej jio zamach4w bandyckich.
ijj J — Znów d em onstracje w W arszaw ie, Dnia
j j lutego znów powtórzyły sit; demonstracje b«/r«’ | tryeti Tym razem jednak były to już t-lko nie
; !zn« ■>zgf.jdok* grupy gdyż część bezrobotnych zgło*
Ja się do zorganizowanych przez magistrat'robót
fej;k.ch, część przyjęła pomoc rządu w postaci bo
i w na be?.; łatne obiady. Grupa niezadowulsnycli
\ akcji rządu n itowała prteszkodiić tym, którzy udali
po b ny, jak również tym, którzy zgłosił! się do
, j,icy, lecz spott-a-a się ze zdecydowanym oporem
i ttzebujących pomocy. Celem utr.ytnania porządku
i anowiono w k.lsu punktach miasta oogstowie po-

yj»*.
1 — B ezczelny n apad na puiicję. Oiiegdaj wic
hrem w W arni wi..- odprowadzał posterunkowy 'po'i! pewnego więźnia-kryminał.stę do więzienia MeItowsk.ego. Wtem napadu na niego trzech za»aowanych dr; ów, k tó ry tiprcwatiziii go na pule
na tor wyścigowy, rozbroili go. zakneblowali usta,
. czem wraz .-. odbitym aresztowanym uciekli.

e św iata.

W ostatnich dniach pszamykM* wiele restauracji 1 he*
tdl, gdyż właściciele ^ eteawy przed bojketero swyeb
niemieckich klijtBtww szykanowali Francuzów. Kto
z urzędników k®łej®wych nie efees praeewać, musi
opuścić mieszkssie i rniaslo. #jraniazene światło
ełcktryczue, powstrzymano wypłatę pensji siła oper
nych kolejarzy, obiożesa zsaczmemi grzywnami i innerai sankcjami raiaste, w których pojawili eię stiaistrowie pruscy S«vering i #r»*wer i zaaresztowano
wielu kupców Esssósfeicfa za te, że wzbraniają się
sprzedawać towrry Francuzem, Frssd sklepami zat'zyrauje się samochód ciężarowy, jedea ż-ełnjerz wstę
puje do sklepu i, jeśli kupiec ediaawia me towaru,
zabierają go żołnierze na wóz i ue-oią
—- W ojna belsrew ików z dziećm i pulskieaii.
„Saz. Lnewska*’ donosi z Wkrainy sewjsckiej, że
władze sowjeckie na Ukrainie, tępiąc wszystko c.e
polsk ie,'nie oszc ęazają palłkicb iaslytacyj wycho
wawczych, poświęconych kształceniu dzieci polski.h,
Du insłytucyj tych wprowadzono kemunistyczuy system
wychowania gdy zsś rezultaty byty małe, sieroty polskie
w liczbie 250 w styczniu ife. -wywiezione ale Nowoczerkaska na Kstikazie, gdz;e palawa z nich wymarła
z głodu, Z wielu miast Ukrainy dochodzą wiadomości
0 wysiedkaiu dzieci polskich w głąb R®sji przez
władze sowjeckie i o wprowadzenia d* zakładów wy
chowawczych polskich, dzieci rosyjsk eh oraz ostatnia
niemieckich. W ubiegłym tygodniu sprowadzono tle
Kam eika 20 dzieci niemieckich i umieszczano je
w szkółce, zabianej dziscism polskim. W Dunajewcach
urządzono lokal sa pum eszczeme 490 dzieci, których
znaczną część stanowią sprowadzona dzieci niemieckie.
Nad dziećmi temi objąta opiekę w parezumieniu z wla
dzarai sowjeck’iemi mic scawa ke-Io:ja niemiecka,
— Bójka w' L andtagu B aw arskim . Z M.otiachjum donoszą, że na dzieiejszcm posiedzeniu Land
tagu Bawarskiego doszła do gwałtownej bójki, jakioj
Landtag dotychezss jeszcze nie widział. Pedcza:- dyskusji
nad wnijakiem Bawarskiej Pariji Ludowej w sprawi*
utworzenia stanów,ska Fiezydenta Państwa Bawarskiego
ptsedsUwiciei komunistów w ystąpł przeciw tej partjf,
oskarżając ją e zsliadę stauu. Wówczas na prawicy
zapanowała niesłychana burza, zaś po dalszej wymianie
zdąii dsszlo do bijatyki między pztijatni lewicowemi
1 liiicjonal stycznemi, podezss których ludowiec Graf,
ugodzony krzesłem, odniósł ciężką ranę. Ponieważ
przewodniczącemu Izby nie udało się przywrócić spo
k.ju, musiano posiedzenie pizerwać
— R ozstrzoiaaU 40 ro b stu ik aw . W salinach
znajdujący.li się pod Odętą. w .tu bty wśród robotni
ków ta tutejszych n.ir pokuje. Władze sewiecktó »t‘uin‘ły szybko nieporządki, przyczem 40 robotników
rozstrzelali.). Tak cię eto przedstawitją dobrodzisja.wa *. cjait stycznego pań ..twa przys-tóśti dla samych
robotników.

— Życie codzienne w E ssen
Ciekawe szcze' ty i codziennego życia Francuiów w Essen podaje
i łiu e Freie Prc-sse', twLidząc, że Francuzi zarzucili
rą pierwotną taktykę niepokazywania się publicznie
j 'awie wcale i obecnie starają się pozyskać jymoatje
! dności. Bywają zatem w restauracjach, kawiarniach
— N o w a.raca psów Ns koogrjsie tsaukowym
betelach, gdzie oświadczają, iż chcą zgodnie załatwiać
łczystki* sprawy i pragną aby obsługiwano ich tak, odbywającym się obecnie w Hali, jedsn z uczestników
kongresu, prof, Myers poda! wiadomość — jc-k dono
pk N-emców. Wteny zwykle rozgrywa się następu
ca rcena. Miejski wi goś.ic opuszczają lokal demon- szą z Londynu do jjerytkiego „M itln*“ — o nowej
| rrcsjnie, usług, i gcpiouarz pozostają. Francuzi ob- rasie psów mianowicie psó,v i wów, wyi.vcr.qncj
jj: gi.ją się fi"!!;, r.sk wają sob.--; piwo, jedzą. piją. w Rodezji (Afryka południowa) do obrony trzód przed
j ‘ń, papierosy swobodnie, zaczem składają na stół lwami, iicznemi w tych ckoiicach. Nie podając, przez
' iyt<-ić, p tr o n y według cennika restauracyjnego jakie to skrzyżowanie wytworzono tę sową psią rasę,
j '• , rhodz.i. A di ‘ży.m? panuje Lin okr->p u; ceny prof Myers opigjje psy te w len sposób:
Zwierze to mocne i przetfddste,. posiadając*
ty klifów sp iywczy-b podskoczyły w kraju ok u p ;yrn o 50 do ICO procent, Bdet tramwajowy gfsywę n* podobieństwo lwa. Urywane przez Lir•fiiiijs 500 rorrek j -jo 1000 marek, kawa 1000 ma męiów Rodeji do obrony Ich stąd precel iwami, edpoil, talerz r s !n 5 do 6 tysięcy, nocleg w hotelu wi#działo zupełnie swemu za laniu. Lwy boją się go
*
i) do 20 tysięcy i wszystko to ludność znosi biernie bardzo',
elcf.iny wszystkie zamknięto, ie.z kup y radzą sobie
— N ajstarszy ród reiaiczy we Francji. Fran
ititó i zamawiają towaiy tik, iż nie odczuwa ci ich cuskie min sterjum rólrustv/a wyznaczył® nagrody dia
riku. Więkfz ,ść sklepów wszakże i; otwiera pod
rolników, których rodziny uprawiają przynajmniej od
•ojów, o ę . j ą aby zap-r t •8t -wić przeciw okupacji, lat stu swój kawałek gruntu. Wszczęte z tego powodu
tęśc’ą z obawy pr/.cd tiron-m nacjonalistów. Na uli
badania wykazały, że istnieje we Francji rodzina, która
acb pojaw.ają się pancerne s-ttteui my i p-trołe. juź dziewięćsel łat osiedl .na jast na jednem i Ura s«*
m m m m m - .- ‘ itt nu iwninii
n m .......... niiiir "i m u ■ — limu mim mai H B B B H H B B B B H n n
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ogona i grzywy kupuję w każdej ilości i płaciwwyższe ceny.
U21
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O dpowiedzi redakcji. _■“
— P Sti-ugnlski w N ow ym B ytom iu,
kujemy za list Sprawę tę niejedne krotnie już
r. t ó ;
sraliśmy. O ile nam wiadomo, wywóz
G. Śląsk nie jest wzbroniony, natomiast '.!żĆzL i f , .
pozwalają na handel produktami
»sobom niepowołanym, które.magazynując towc p.|
wołu ją sztuczną drożyznę ar
artykułów,
i-. kuhVw, kl
których
tryc.n W
" ‘ ^
mamy przecież dosyć.
P. 1. Stasikow i we Fi inicji Za *«ow*, s m .
u ości serdecznie dziękujemy. Gazetę wysyłau b-A(it
kwietniu i maju. Prosimy j zachę**^ (j, •
abonowania pisma naszego wśród emiąrantó# ,.«! StL"
jąeych s ’ę we Francji. Dla Braci z Wielu1’’^
pozdrowienie. Wysyłamy parę gazet celem <°
pomiędzy nich.

**S | E

ś

N adesłane

O belgę
rzuconą na

skład bławatów
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k
Zwyżka przewidziana jest •
na marzec.
S;
»0»,
Kępno, dnia 1 marca >923 r.

K ępnó - R y ń sk 33. d.p.Lisa
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W ielki ribrót — m ały stysk!

Emm$ Pietruszkę z Rychtala

Materjały męskie i damskie

F. B utik, Kępno.

i4i mórg, iv tem 4 morgi
ąki z żywym i martwym
nwenjaraem i narzędziatiii rojniczemi na sprzedaż.
Szkoła v/ miejscu, do
»©4ci ła 1 kii i.

dii J u n ^ l.S iiB ry te
p. Bobrowniki
*42 po w. Ostrzeszów.

Perkala — Muśliny — Woale

18 p ły t i

piec kaflowy
21S

G rzy b ek , Kępno
ul

ł j i A t w e l r a i 0«;

At

M agistrat, T. (iodzina.

jCj.iia

W*

W
ielkie zebrafm
f S

Gramofon,
na sprzedaż.

M

Baczność Włościanie]

» hotelu p Jóźwlaka w Kępnie niniejszem odwoajł> i takową przepraszam.
243

Gospodarstwa

s s jsm
: ey

-zemy
Badając stan i warunki liandiu
ttisznego spostrzega się, że ostsirii
winą! hasdel i przemysł chemiczny p Sski,
tycluzas musiał walczyć z wyroi;.;;-.: n u r f
Znana już z .czasów nnedw . jc-.,.yoh C h e ^ y
„E rgasts' C. Nagórski w Starogardzie, p io dukui® ^
wybudowani) fabryce bar łzo mtens .v:tie,
jj,'
środek do prania
' ..Sapun"
"
t" z marką ochronną ,-K43 i !
,Sapem" jest bezsprzecznie najlepszym * »>-»
środkiem do prania i kto używa „Saponu" z
jjji
Sv
ten iażo zyska, b > ochrania bieliznę od żi)!Ł (
Zaznaczyć należy, że wyrób Chcm Febr.
„Sapon" został nagrodzony *to-.y m tiudalem J?|i J
wyśmiinitsśś na wystawie we L.-owie w J»r. p jc
Życzyć by można było, „l.y i ta rt-szta ludnuss^^gni|
jeszcze „Sapenu" nie zna i i:,s używa g» sPf
a erz«k«»alaby się o jego dobroci.

nistai Dzwontaskl

Jan Kłobua, Kępno Rynek 23.

j.

mera miejscu, uprawiając ziemię, swają bez pujJ
Stary t*n ród ralniczy, nazwiskiem Larruhat, em**1
jest w Assen, msłej wieseo departamentu W?
Pirenejów, w adiegłeści kilkunastu kilsmelrć*
Faa. Jes świadczą dotychczas przeclwwaae deks®1!
jeden z Lairahatów prowadzi! w 1974 r, prosss |
siadem swym Sazie s prawo drogi i mostek na
mieniu, dzielącym ich pasiadłeści. I poicmkOT*11
dżiny Sazie żyją dutychszas w Asson.
— Czego rsogą zazdrościć europejski* **!
Bisie. Księżniczka Nagato, przyszła cesarzowa jsl
ska, sprawia sobie wyprawę częścią w Europi*. C'
w japonji. W Tokio zrobiono dia niej trzy »
jest bowiem zwyczajem, że w czasie wesela, F
stłoda trzy razy zmienia strój. Kimona te są wniał*
Jedno z nich jest bc.łe i haftowane w *
zowai.e pióra pawie. Drugie jest różowe, a
przectit twia kwiaty herbowe cesarzowej.
trzecia kimono jest to’ęłsitne i ozdobione nwly®
wy obraiającemi fale m- rza.
J
— Sposób, na nędzę m ieszkaniow ą
mieszkaniowa istnieje metylko u nas i _
w większych miastach. Pewien kupiec austrjŚM
wogąc znaleźć stałego pomieszkania i wskutek
pozbawiony możności wykonywania swego ra*1
eppadł na doskonały pomysł: Kopi! duże aiik> ,
r«w« i wybudował na niern j-ćn .piętrowy deW‘3
wcaie zgiabny i praktyczny Na dole mieści
na „piętrze" mieszka kupiec wraz z żoną t
»t ;
T-en podróżujący sklep objeżdża i ałą Austrję
%!•
AiK«„m;a,w powodzeniem.
...... c ..wS?ma
,
••tnOM' t >0vi-,żw
się olbrzymiem
oryginaliwH
:ć;i,
łnkułu przywabia roje klientów. Ów , lotny
ma tę główną ztileię, że nie będąc związany®
renem, może się pizenosić bez trudów do
miejscowości odpustowych, jarmarcznych iip : ' S
zawsze może iiczyć na zbyt towaru. Jeśli ten rL
się przyjmie, to wkrótte mcźs ujrzymy domy 5“%
bile, wędrująca z miejsca na miejsce, wolne d ^ j
datku gruntowego, gdyż nie będzie ich już się
do kategorji — nieruchomości

Iłtslsliia
p-Ssfciflj!

ii

Zefiry - Płótna - lutety
Potcibfowe - Ceraty
(Sszslhte pndszewkl.

Eony
emiarftiwenil

wszystkich włościan pow K ę p P
1 > odbędzi* si*
w środę, 7 bm. o godz, 11 P ^ :,l
1
w Domu Katoliekim

W *

celem omówienia bardzo ważnych
caiych. Ulatego Hpraszam wszystżlcli " ’105
najlicaniejsze przybycie.
-V

w .l.,< lv

krnCZOPu

\ v’

Vf|.‘
'koi..1!

