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PizyjacUl Ludu“ wychodzi trzy razy tygodniowo.
dom 2200 m,
egzemplarz 200 tnk.
W innych krajach 100 procent drożej.

Niii''!emi “ asy opinia szerokich w ant w naszego
Ą„/’a. t>; ta zwrócona na bardzo ważno dla
f a l e n i a , związane z wykonaniem T rfk tau
^dif0 w sprawach uitm-eckich. Poruszano te
Ł J -a kilku posiedzeniach komis i spraw za
Irj^.'..Sdzie posłowie narodowi w dosadny spnlny.;;;! n|tu!iU iuść p. Askenazego przy reguło
■ ^lonisiów niemie.kith, a wreszcie wyŚięc, j S!:> również w tym względzie Sejm. dcn.aW u zajęcia zdecydowanego stanowiska, aby
ij pJ"?*® słuszne żądania oraz uprawnienia zostały
1C ' przeprowadzone. Wreszcie od dłuższego
szei*1 ‘'W(Sy >:ę w Dreźnie rokowania polsko-niemieckie,
*io ^v('Vź w końcowy okres, przyczem t asuwa
■akj^Puweścl, oraz najzupełniej uzasadnionych
“ ■
rokowań nie wyszli, jako strona
wskutek pewnych, najzupełniej
— JW1 f ryjaiacych Niemo m tendencyj, dotych| ł'V|\ ‘Mów. co jest wynikiem bezpośrednim
IN i1, j.l ^ntków miediyi arcdowycb, t raz potężnej
ki,jj,y wskutek tego rokowania drezdeńskie
Pod znakiem nadmiernej ustępliwości na’5wici.ii, którzy wykazywali dotyi lic.as
; (. ttl»iałą ustępliwość w stosunku do Nie
ta^Prź - asov'° te ostatnie nie schodziły ze
■ I.,"jednanego stanowiska, nie robiły prawie
■Csyi dla Pelski, żywiąc natomiast staie
■ej 'vl
5trży'y* niezmienną nienawiść ku nam, staramy
* * 1 nadarzającej się sposobności szko
d ę p Pul.tej, oraz celowo dążąc do odwetu
^ łych j1 si0|i<t w wojnie światowej. W rokn
°dzi o sprawy zasadnicze, niezmiernie
4
Powiem e utrwalenie polskości na Kre
■ r> odzyskanie tych wszystkich praw
które przemocą odebrały nam rządy
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sobą bezsprzecznie wszelkie podstawy
się bowiem na Traktacie Wersal91 artykuły wyraźnie rrówią
państwowych, zagrabionych przez
* skarbu polskiego, a”a.rt. 297 wyraźnie
h i
©W.7 t‘u|«i.' obywatelstwa, upoważniając Rzeczusuwania ze swego terytoijum
Nie;mców, których swego czasu rozu,‘ '"zsyłała Rzesza, aby zgermanizować
że
ostatniej sprawie chodzi o t. zw.
ksi '■ Ont ■C^’ którzy zgłosili się jako obywa
li
o„..,u^ c na jej rzecz winni w przeciągu
-ijrt*1 ifalai'^ Vem‘e polskie, a mogą pozestalOfiJtie koi^j £ el przez lat 15, przyczem po tym
1&®irii2 ma i,rawo ich usunąć. Otóż w tym
r, sad010’ ze Sejm uchwaid odnośne ustawy,
W p,, y Przeprowadziły całą sprawę zgodni#
h ,.kh Wnemi, jednakże rząd nasz nie wydał
* ij.|b |S|a Postanowień wykonawczych i caia
in W,K, niepewności, a p Olszowski może
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lą.--;/» ciągu
skazując swą ustępliwaść
h > 5 d el n,e.lp °l*ce peważną ilość nfepoiądaPi J ?st j *<mie wrogich Jej obywateli Niemców,
i ?*h##CL0 zrozumiałe zanienokojetue w sze‘%actl0<ini haszeS° społeczeństwa zwłaszcza na
1 8 ,^-ą, LtJj których sprawy powyższe specjal
n e 1^3tiam- .,też ogólna opinja domaga się,
'% ^ 'ź iie 1 _rsnci‘ ’ z całą energją wałczyli
e «anj, oparte na zasadach Traktatu
a'

Stąp też spotkało się z ogóinom

solne postępowanie p. Askenazego
iuż i.,nitnrieckich, o której w swoim

^ > >S ' v ^,
i n
i kt óla b5,iąc,.T av2 lie
f-A ^kreślona w sposób korzystny
1 ’ pr"
— tory, gdyż zagadnienia

1*11®»,?. ksta które trzeba" było załatwić drogą
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Ci*na OKfoezeń:
Zwyczajne za wiersz nonparclowy jednołamowy
.
200 ml ?
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
.
. 150 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
.
.
.
500
Przed tekstem na 1 strome
.
.
.
.
700
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na sobotę 17 marca 1923 r.
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Redaktor odpowiedzialny: Frar.eisaek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
Druk i nakład: Drukarni Spółkowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.
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-jtrem r y m.iW;l « nas, - - zrobiono z mej
*i y, ,r‘®j ^ M z y n a ro d o w e j, wytaczając je ku
. Jtit wz g \ e- Przetworu zupełnie niekom
ttzie Ligi Narodów.

Pomimo wszystkich powyżs ;■cti nkzbicie stwier
dzających rreudolność, a nawet p .; skąd w wielu wy
padku..li zią wolę p AskenaŻtgo — faktów, ten ostatni
miał c-d wagę wyrazić się na komisji Bo spraw zagra
nicznych, że winę za przewlekanie i n ezałatwn nie
wszysrkich zagadnień, związanych z rozrachunkami niemieckiemi ponosi przew ozie w swej części spoieczeńJAo wielkopolskie, wskutek swej oziębi; ści w t;m
względzie Otóż stwierdzić należy z ca-'ąstarn wczcśctą,
że powyższe oświadczenie p. Askenazego całkowicie
mija się z piawóą, bowiem -p łeczsń two wielkopoiskie, oraz czynniki mlztadajne z jego łona doma
gały się usilnie natychmiastowego załatwienia tych
spraw', a cełą winę ponoszą dotychczasowe raądy le
wicowe, a przedewszjstkU-m p, Askenazy.

Pogwałcenie praw.
Na Sejmów e : Komisji Oświatowej dnia 6. 111 br.
po uchwzleniu rezolucji posłanki Sokolnicklej o roz
ciągnięciu ustawy o szkełach akademicki h ■na Akademję Sztuk Pięknych w Krakowie — przez co stwo
rzono siine podstawy dla rozweju tej zasłużonej w dzie
jach polskiej sztuki placówki — referował poseł klubu
ukraińskiego Wasyriczuk sprawę założenia Seminarjum
Nauczycielskiego męskiego ukraińskiego na W ->n,u
i upaństwowienia ukraińskiego gimnazjum v> Lucku
oraz powszechny cli ; kół ukraińskich na Wołyniu.
Właściwie z przyczyn nżej pt danych należało
edesła. rezolucję Ministerstwu W. R. i O. P. do odpawiednkh wniosków i wtedy dopiero rzecz rozpatry
wać w Kcmisji Oświatowej. N e chcąc jednak nara
zić się r.a zarzut nieżyczliwości względem mniejszości
narodowych, posłowie stronnictw narodowych wysłu
chali referatu posła Wasyńczuka i innych posłów
z Klobu Ukraińskiego, w przekonaniu, że niebawem
rozwinie się dyskusja, boć jest przecież nie do pomyśienia, aby w sprawie tak niesL chanie ważnej politycznie
i oświat wo nie wypowiedzieli się przynajmniej przed
stawiciele Klubów. Tymczasem stało się inaczej, Po
słowie stronnictw większości rządowej nie mieli tu
widocznie nrc do powiedzenia, czy też woleli raczej
działać wbrew interesom narodu, szkolnictwa i Komi
sji ©światowej, wbrew przyjętym parlamentarnym
prawem i zwyczajem, niż narazić się Ukraińcom przez
dopuszczenie nad ich wnioskiem dyskusji. Obawa
była zresztą nieuzasadniona, gdyż stronnictwa polskie
stwierdziły iuż na poprzedniem posiedzeniu Komisji
Oświatowej” swój przyjazny stosunek do słusznych żą
dań mniejszości narodowych, kiedy ts bez sprzeciwu
głosowały za wnioskiem, aby Rząd jaknajrychlej
przedłożył ustawę o szkołach dla mniejszości narodo
wych i aby organizował kursy języka polskiego, lite
ratury, histerji i geegrafji polskiej dla b. nauczycieli
i kandydatów do szkół mniejszości narodowych, ©róż
mimo to natychmiast po wywodach posłów ukraiń
skich socjaliści stawiają wniosek o przerwanie dysku
sji, za wnioskiem głosują piastowcy, wyzwoleńcy, ży
dzi, Ukraińcy, Białorusini i Niemcy, wobec czego dys
kusja zostaje zamknięta i polscy posłowie pozbawieni
prawa głosu Nie można więc było nawet wyjaśnić
głosującym, że decyzja w sprawie upaństwowienia
szkół należy w zupeiitości do Ministerstwa W. R. i O.
P.-i że nie może tego czynić Komisja Ośw at.wa.
Upaństwowienie szkoły bo'- iem zawisło przedewąsystkiem od posiadania pnez nią własnego lokalu, od
stwierdzenia .przez .Mmisiersiwo poziomu naukowego
i wychowawczego szko!;’, od funduszów, iakie na ten
cel uzyska Ministerstwo W. R i O. P. od ministerstwa
Skarbu, wreszcie od starań, podjętych przez miejscowe
czynniki.
Jeżeli istnieją powyższe warunki, Ministerstwo
W. R i © P. przejmuje szkołę na etat państwowy,
w przeciwnym razie nic tu nie może pomóc decyzja
Komisji Oświatowej, która jedynie mogłaby przedłożyć
Sejmowi wniosek o wywarcie nacisku na Ministerstwo
W, R. i O P., aby ćm ą szkolę p siadającą wymienione
warunki upaństwowiło rychlej od innych, równie
w tym względzie uprawnionych. Należy bowiem pa
miętać, że przy obecnych oszczędnościach i ubóstwie

Rok

naszego Skarbu znikoma tylko część szkól z liczby
zasługujących na «o może być w rokit budżetowym
upaństwowiona. N e podnosi więc zaiste powagi
K misji fakt, że każ.; uę.-aństwawiać szkoły ukraińskie,
które nie posiadają budynków t o których upaństwo- •
vj enie nie poczyniły dotychczas starań miejscowe czynniki juk to stwier-z ! i poseł Wasyriczuk i przedsta- y
w ciel Ministerstwa W. R i O. P, nie znając ich pozu mu naukowego, wreszcie bez wyjaśnienia Ministerstwa I
W. R. i O. P. c.y wymieniore w rezolucji p. Wasyń
czuka szkoły naitźą do rzędu tych, które winny być
upaństwowione w pierwszym rzędzie nawet przy
ooecnycb szczupłych śr, dkach finansowych Ministerstwa
W. R. i O P, W szak są t ikże szkoły polskie, które
wśród najcięższych warunków prcs/.ą o upaństwowienie
od k iku !a; i nie mogą go otrzymać z braku funduszów
w Ministerstwie W. R i O. P,
Niedawnie), jak tydzień temu zgłaszali się do pod
pisanego mieszkańcy najbiedniejszego w Polsce po
wiatu Koneckiego z prośbą o ratunek, bo nie są
w możności utrzy mać d-ieci w prywatnem gimnazjum
żerinkiem w Końskich, które ma już swoje tradycje nie
od lat 2 jak gimnazjum w Łucku, ale jeszcze z czasów
zaborczych, jako bardzo zasłużona placówka- polskiej
oświaty, niestety dziś upadająca, bo Rząd pomóc nie
może, a społeczeństwo jest za biedne. Przykładów
takich możnaby przytłaczać dziesiątkami, a jednak po
słowie z większości rządowej o to się nie troszetą i nie dopuściwszy nawet posłów narodewych do wy
powiedzenia tych braków pilskiego szkolnictwa
i związanych z tem Irosk społeczeństwa, a przedewszystkiem ubogich warstw ludowych robotnika i mteligencji, postanawiają z lekkiem ssicem bez zbadania
sprawy i opinji Ministerstwa W, R. i O. P. otwieranie
państwowych szkó» ukraińskich.
Oczywiście nie
chcemy przeczyć koni c,mości zaspokojenia oświatowych
potrzeb mniejszości narodowych, mu: i się to jednak
dziać z uwzględnieniem tragicznego położenia ludności
polskiej i z zachowaniem przy upaństwowieniu tych
przepisów, jakie z całą ścisłością stosuje M. W. R.
i ©. P. do polskich szkól. Wszak nie będziemy
w oświacie stwarzać dalszych, nowych przywilejów
ab- mniejszości narodowych, bo cata nasza dążność
zmierza obecnie ku temu, aby znieść już istniejące
i zdobyć dla naszej młodzieży rówriouprawnienie
z obcą. Walka to nie łatwa, gdyż oprócz z mniej
szościami narodowemi toczyć ją trzeba także z poi*
skicmi stronnictwami, które żydom i Ukraińcom idą
na pomoc,
Dowodem tego to, cośmy wyżej powiedzieli, a nie
mniej także sprawa „numerus ciausus", czyli ograni
czenia żydów r,a uniwersytetach, gdzie wobec maso
wego ich napływu niem3 miejsca dla naszej młodzieży.
Sprawa ta ciągnie sie już przeszło 2 miesiące, gdyż
stronnictwa , Piasta11 „Wyzwolenia", socjalistów, żydów,
Ukraińców i Niemców, mając większość, znajdują
zawsze dość pcwodów dia odesłania wniosku do coraz
to innej K misji, czy spowodowania coraz to innej
ankiety, mimo, że opinja całego narodu od dawna już
wielkim domaga się głosem przywrócenia pełnych
praw na Uniwersytetach polskiej młodzieży. W ten
sposób rzecz tak niesłychanej dla narodu wagi wejdzie
na porządek dzienny Komisji Oświatowej dopiero
w kwietniu br., a nim uzyska zatwierdzenie Sejmu
i Senatu, minie zapewne bieżący rok szkolny. Tym
czasem zaś młodzież palska czeka i kraj czeka.
Ofe są metody Gświatowcj działalności na terenie
Sejmu stronnictw indowych i socjalistycznych z krzy
wdą dobrej sła.-.y Komisji Oświatowej, ze szkodą dia
narodu i państwa w dziedzin — ob. k Skarbowej
najważniejszej — wychowan a narodowego.
Tek spłacają cne dług, zaciągnięty wobec mniej
szości narodowych przy tworzeniu i popieraniu obec
nego Rządu. Pozbawieni głosu na Komisji Oświato
wej musimy tą drogą protestować przeciw zastosowa
nej względem nas przemocy i uświadamiać społeczeń
stwo, jak dbają o szkolnictwo polskie przedstawiciele
po! kich klubów „Piasta", „Wyzwolenia" i socjalistów.

j

Dr. Tadeusz Mendrys,
poseł na Sejm, (Klub Chrz, Dem)
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as oddać nie 8 miljonów marek, a!e taką ich sumę,
która będzie się wówczas równała 800 złotym polskim,
jeżeli zatem w thwiii zwrotu pożyczki marka pobka
i, ' i,
Rozeszły się wiadomości, i e ministerstwo skarbu
spadnie do 30 tysięcy za złoty polski, to przedsię
:Zamyśla wprowadzić zloty polsk', jako rak zwany pie
n iądz rachunkowy. Rzecz polegałaby na tem że pie- biorca będzie musiał zwrócić 24 miljouy mk. Co
•| i .niądzem w obiegu b-ieby nadal marka polska, wartośćoznacza powyższa obliczenie. Oznacza ono, że przed
siębiorca przemysłowy, chcąc się uchronić od straty,
; | jed n ak tej m aki mi m y ł .by się złotym polskim.
musi podnieść ienę towarów, które wytwarza. Nie
:■ ‘ .Objaśnimy to r.s,t«i»ej na przykładzie:
i';.
Ktoś pożyć-a U drugiego 100 tysięcy marek wieaząc zaś, o ile je ma podnieść, bo nie wie o iłe
>| i polskich. Wartość ty.h *tu tysięcy marek oblicza się spadnie marka polską będzie się starał na wszelki
1 w złotym polskim. Wobec tego, że złoty polski ma wypadek wyśrubować ceny towarów możliwie najwyżej.
Z powodu niebezpieczeństwa wzrostu drożyzny,
j i być równym frankowi szwajcarskiemu, to w obecnej
| ^chwili 100 tysięcy marek polskich miałoby wartość na które zewsząd ministrowi skarbu zwracano uwagę, o d 
stąpił on od zamiaru wprowadzenia złotego polskiego
! ;, 12 złotych poi kich. Otóż na podstawie tego obli- jako
miernika do kredytu.
T.czenia, gdy nadejdzie termin zwrotu pożyczki, to
Będzie zldly polski stosowany tylko przy ozna
j ‘dłużnik będzie musiał zwrócić nie 100 tysięcy marek,
j ale taką sumę marek polsku h, która wówczas będzie czeniu dochodów i podatków państwowych. 1 sposób
, miała wartość 12 złotych polskich. Jeżeli zatem w dniu obliczania jego wartości będzie inny. Minister skarbu
j i zwrotu pożyczki, kurs złotego peiskiego, (czyli franka będzie oznaczał wartość'złotego polskiego nie na pod
i Vszwajcarskiego) wyniesie 20 tysięcy marek, czyli, że stawie kursu franka szwajcarskiego i ceny rynkowej
i 2 złotych polskich uczyni sumę 240 tys. marek żyta, lecz na podstawie podrożenia wybranych 19 naj
■\ polskich, to taką właśnie sumę będzie musiał zapłacić ważniejszych artykułów pierwszej potrzeby. T»k obli
j dłużnik, aby się uiścić z pożyczki, którą zaciągnął czony złoty polski będzie właściwie wskaźnikiem drożyźnjanym, gdyż będzie wskazywał wzrost drożyzny.
j i w kwocie sto tysięcy marek polskich.
Komisja skarbowa Sejmu, obradując nad projekta
Z powyższego widzimy, że złoty polski nie istniejąc
j , w rzeczywistości, spełniałby rolę miernika, gdyż stu- mi podatkowymi, wprowadziła już regulowanie wyso
kości stawek podatkowych na podstawie wskaźnika
; j żyłby do mierzenia wartości marki polskiej.
drożyźiiianego.
Podobno ministerstwo zamierza w złotych polskich
obliczać wysokość podatków i mierzyć wartość po■1 życzek udzielonych pnez Polską Krajową Kasę Po, | życzkową (PKKP)
Wprowadzenie złotego polskiego jako miernika,
jest wypadkiem bardzo doniosłym, dlatego też poWarszawa, 14. 3. Rząd zwrócił się do Sejmu
‘ j! dobny zamiar Ministerstwa skarbu bardzo zainteresował o upoważnienie do wydania sowietom 317 obywateli
1 i społeczeństwo.
polskich w zamian za 617 również obywateli polskich,
I !
Początkowo min. skarbu Grabski nie tj Iko miał których sawdepja ma wydać Polsce. — jest to wy
. . zamiar w złotych polskich oznaczać wysokość po- padek niesłychanie rzadki, a z punktu widzenia prawnego,
! i datków, ale chciał wprowadzić złote poiskie do kre- konstytucyjnego, a nawet ze względu na suwerenność
j ;j dytii, tj do przyjmowania wkładów oszczędnościowych, państwa — niecdpuszczalay. Tembardziej, że rząd
obliczonych w złotych polskich i do udzielania po- sowiecki świadomie szantażuje nas, aresztując w tym
i j życzek również nu ziote polskie. Myśl robienia właśnie celu a bez innego powodu obywateli polskich
I j oszczędności złotych polskich przypada zrazu do smaku w Rosji, aby wzamian za nich uwolniono z więzień
: szerokim kołom ludnoścć wszyscy bowiem chcielibyśmy polskich swych agitatorów'. Mimo jednak tych za
' się dziś uchronić przed klęską spadku kursu marki. strzeżeń, Sejm uchwalił wczoraj odpowiednią ustawę,
' , Okazało się jednak, że projekt ministra skarbu nie da a te ze wzglądów humanitarnych, ażeby uwolnić nie
: się zastosować w życiu. Aby bowiem banki mogły winnie dręczonych w Rosji rodaków, wśród których
| przyjmować wkłady w markach polskich, obliczone na 23 skazano na ś nierć. — Prócz tego zrozumiała była
i złote polskie, musiałyby również udzielać pożyczek gotowość Sejmu do wydania Rosji 317 komunistów,
I określonych w złotych polskich. Inaczej musiałyby nad którymi państwo pozbywa się w ten ąposób opieki.
i stracić. Tu jednak zachodzi pytanie, jaki skutek mia Sejm więc uznał Rcsję za miejsce wygnania d h nie
łaby udzielanie pożyczek w złotych polskich. Otóż, Wvgod« ch swych obywateli-komunistów. — N e rani- j
gdy się nieco nad tem zastanowimy, to przychodzimy ciekawą właściwością tej sprawy jest to, że rząd gen.
da przekonania, że udzielanie pożyczek w złotych Sikorskiego mim >, że zwrócił się do Sejmu o upo
; polskich przyczyniłoby się do gwałtownego wzrostu ważnienie do tej transakcji — nie czekał jednak na
nie, bo już 1 lutego br. zawarł układ z rządem so
i drożyzny, oraz wielkiego kryzysu gospodarczego.
Dlaczego tak by się stato.
wieckim, dotyczący tej wymiany. Postawił cn Sejm
Otóż objaśnimy to na przykładzie. Przedsię wobec faktu dokonanego. Komisja prawnicza zastrzegła
biorca przemysłowy pożycza 8 miljonów mk., które się kategorycznie przeciwka tego rodzaju postępowaniu
obliczone w złotych polskich dają ich 800 (przyjmę- rządu. — W dyskusji zabiał jedynie gios poseł komu
jemy, że 1 .złoty polski równa (się 10 tysiącom mk). nistyczny Królikowski, ale nie zdołał nawet dokończyć
Ten przedsiębiorca wie, że w terminie zwretu musi drugiego zdania, a powstała w Sejmie tuka wrzawa,
i»»'i ip » ' H
23 dowiedzieć o losie żony, a n2dewszystko o dziecka
i I. K raszew ski,
swojego losie.
Nigdy dawniej gdy bezsenne noce spędzał na
czatach w Siczy pod niebem gwiażddstem z myślami
tyłka natrętnemi, nie odc-zwaio się doń wspomnienie
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
tego dziecka i troska o los jego! Tu teraz mąciła mu
spokój, poruszała go do głębi; koniecznie zapragnął
coś wiedzieć, czegoś się dowiedzieć. Ale samo do
Nie rozumiał co to znaczyć miało. Dziwnym też pytywanie było trudne.
fenomenem, który się przytrafia tym ce po długiem
Męczył się tak ciągle. Wstawał nierad z siebie
wygnaniu pomiędzy swoich powracają, mnóstwo twa starając odpędzić te zmory; świstał ukraińską pieśń
rzy, fizyognomji, głosów, ludzi znajdował podobntmi kezacką — marfa mu na ustach i nagle wczoraj sły
do dawniej znanych, iż gotów był witać jak starych szane u drzwi kościoła odzywało się: Święty Boże!
Pieśń ta kościelna ciągnęli za sobą cały szereg
znajomych,
Bielecki żywo mu krakowskiego kupca jakiegoś uczuć nierozwikłanych, obcych jakichś, nieznanych mu
przywodził na pamięć, dworska panienka poznana nawet. Zkąd się ene brały? czy wszystkie zawarte
wczoraj własną żonę, Gurlecki dworzanina królewskie były w pieśni? Nie przywiózł ich przecież z sobą? nie
go, z którym był w przyjaźni. Mnóstwo takiah typów narzucano mu tutaj?
zapomnianych w ulicy spotykał i nie mógł utaić przed
Bieleccy oboje, zwłaszcza gdy sic przekonali, że
sobą, że mu one przyjemne czyniły wrażenie. Jest zamożnym był, bo trzos odjęty widział na swe oczy
to przymiotem przeszłości czy miłej, czy bolesnej, że pan Łukasz," byli dlań bardzo uprzejmi, aie z niemi
raz umarłą stroi się dla nas w uroki, jakich nie miała obcował jeszcze tak mała, iż od nieb nic przejąć nie mógł.
żywą, tak jak umierający na twarzy zwykie wyraz
Zdało mu się, że gdzieś przyległe do ścian, zaschłe
błogiego upojenia zyskują, choćby konali w boleści. zbierał te myśli, co mu się teraz roiły, jedna związana
Gdy teraz na myśl znowu przychodziło n«u życie z dragą nieprzerwanym szeregiem.
w Siczy kozacze, które we snach się szczególniej
— To tu oszaleć przyjdzie! — mówił do siebie.
przypominało codzień, budził się z jakimś wstrętem
A że nawykły był do gorzałki I flaszkę jej już
i obawą.
sobie pod łóżkiem przysposobił, szedł z kubkiem do
Zaczynał rezważać ce to będzie, gdy przyjdzie niej, aby go orzeźwiła. W istocie po jednym, drugim
powracać nazad z listami, bo do tego był obowiązany. kubku kozacze myśli powracały, aie lada co je rozpę
Myśl tę nieuchronnego powrotu do Siczy oddalał, dzało, z ulicy okrzyk, dźwięk dzwonu z daleka, nawet
odkładał, wmawiał w siebie, że to tak prędko nastąpić głos zegaru na ratuszowej wieży i hejnały na niej wy
nie może, chociaż powinien był naglić właśnie, aby grywane wieczorem i rano.
Pedobne niegdyś odzywały się z wieży P. Maryi
jak najrychlej listy otrzymać.
Ale nie ntóglże on ich powierzyć komu, nie raiaiie w rynku krakowskim Jednego z nich słuchając roz
I tu tego Parfena, którego za szpiega poczytywał, z po płakał się sam nie wiedząc j?k i dopiero łzy poczuł,
wierzonym mu nad sobą nadzorem?
gdy machinalnie ręką potarł po twarzy.
Drab ten niecierpliwił go. Powierzono mu listy,
— Człowiek jest jsk ta trzcina na Dnieprowych
dowodziło to zaufanie atamana i koszowych, a jednak kamyszach — mówił sobie — lada wiatr nim ugina
postawiono kogoś na straży, a ten ktoś tak był prze Sądzi, że mocen a twardy baidzo.. a tu co? nie złamie
biegły,, tak obyty z ludźmi, iż istotnie obawiać się było się jak powinien, a oekłoni posłuszny.
można aby myśli nie odgadnął w głowie!
Tc-go wieczora Bielecki, który na zamku miał coś
Zdradzić ich nie myślał p zecie tj ani tu na wieki ustawicznie do czynienia jako szafarz spiżarni królew
pozostać. Nic go nie wiązsle z tą|ziem ią lacks, ale skich, powrócił dosyć późeo i gdy wszedłszy do domu,
tak mu się teraz zachciewało dobiedz do starego swego od żony się dowiedział, żo gość jego prawie na miasto
nie wychodząc, znaczniejsza część dnia przesiedział
Krakowa.
H
Kraków odpycha) go wspomnieniemlpopełnionego zamknięty, zastukał do niego, zapraszając na czarkę
morderstwa, ja jednak... Tamby się może mógł [coś wina, nimby spać poszli.
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Miernik złoty.

!

Z Sejmu.

Na królewskim dworze.

że poseł Królikowski musiał opuścić tryłul»f.J
się to z powodu, że p, Królikowski pozwolili?
nazwanie Polski ojczyzną pa karzy.
Niespodziewanie zjawił się w Sejmie i v
przemówienie pre.njsr gen. Sikorski, zapoznali1
łe.zeastwo, a głównie zagranicę ze stanowiskie®
polskiego w sprawne wschodnich g ra n ic . P o li
zanie się jego na trybunie wywalało sensację ij
w centrum i na prawiiy, ponieważ p. Sikorski P’ 'lenn:
raz zjawił się w ubraniu cywilnem
Prze* łj
jego spotkało się w Sejmie z uznaniem.
- t eks
Resztę posiedzenia zajęła dyskusja o Wikt
żyzną. Świetnie przemawiał poseł Gdyk, paje* o
z socjalistami
Podkr. śiił on ich demagsgi!' “* F
żnit-ną, która stawia wnioski daleko idąc® # ir
a przedtem sprzeciwiała się wnioskom kluku .
jednocześnie popierając rządy pp. Nowaka i Sik®
które do wzrostu drożyzny najwięcej się piff ~~~Zwrócił socjalistom uwagę, że krytykując P*
nsleży zwalczać także paskarstwo wśród siekł® ^
wiem kooperatywy takie, jak ,,Prolfctarjat“ 111,1
cjaiistyczne, paskowały jajami, wywożąc je "Ą ujt
Następnie uwydatnił on w spekulacji
rolę żydostwa, które gromadzi zboże w swp
i rebi tajne składy w synagogach. — ^ • (iti;i
sięgnął do jądra kwestji, dowodząc, że z droipj t '
czyć można tylko środkami ekonomicznemu . , Sl
administracyjnemu Oświadczy! cn, że zakaz - ’n
tykułów żywnościowych chociaż godzi
nipl
producentów rolnych, może być znacznem JH Cs,
dla warstw pracujących — Dyskusja dro.żyźwŁ
wiście nie została wyczerpana i wskutek *’
sprawy spadły z porządku dziennego.

U!

SanioDbrona Polaków pod rządami nifi

W dniu 13 lutego rb powstał w Niemcz® tyci(
zek Polaków, który tna za zadanie obronę Pf i łts^
ków, obywateli niemieckich na podstaw®!
o mniejszościach narodowych. D ziś związek1 i f
sił odezwę, w której m. i. czytamy: My
aC,ljl .
pozostaliśmy w Niemczech jako obywatel®T] tt^j
ni mieekiego, złączyć sis musimy do wspć|IUjf
jeżeli nie chcemy .utracić wiary ojczystej. J*
zyka polskiego, naszej kultury rodzimej, */i*S|
obcych i nie mamy tego oparcia, które
Htij"
naszym rodakom, zamieszkałym w Polsce p9®j ^
polskiemi. Trzeba, żeby rząd niemiecki P.rZ;,|i p L
prawa mniejszości narodswej takie, jakiej®5 Pp
no mniejszości narodowej niemieckiej ł,,(| !ł ptf
Trzeba, żeby rząd niemiecki określił dokła»” ,(! bj ^
języka pslskiego w kołach rządowych i
r
kich dziedzinach naszego życia. Jsźeii
prawa uzyskać, jeżeli chcemy przeprowadź cm™.borach naszych posłów, którzyby bronili nŁ- , BU
teresów w sejmie i parlamencie, jeżeli chc®% A :
mać łączność między rozrzuconymi p# ca^eJJ,Jl 3 1
niemieckiem rodakami, przystąpić musimy
nowo utworzonego związku Psiaków w N e
JJ ;
iii ii i w i iiiwim w
h h iu iim Iiib w i
Znalazł go tak smutnym, a jak się jefflM
znudzonym, rż mu się go żal zrobiło.
rzekł — żeście jeszcze jj
— Widać to
jomości na mieście nie mieli czasu
więc jak pustelnik, nie wiedząc kędy s*^
to Ja chyba jutro trochę zaradzę, okazującr . j-tjp
królewski. J-est tsm co widzieć, choć «|CkdaS!
>
dopier® rozszerzy! i wystroił za nieboszczr.)
pana. Dawniej tylko stary zamek stał, kt<qj A
poprawiono, a zresztą więcej drzewa ja * ''
Za naszego zaś pana wszystko się murki® «
musi wyglądać. Nigdy jako żywo u nas >*,
fikowano wiele i wspaniale i tylu mało"'3? f
widział co teraz. Na zamkach, po palacaC"a ł | ’lt.
mach cale ściany w obrazach ogromnychi y jA ę
w tętn kocha a za nim też Kazanowski,^.
Opaliński, i nasi księża biskupi; no, i ffly
nie ratusz musieliśmy malować dla gustu . . ,
U pp. Kazar.owskich, u Ossoliński®^f
i flamscy rebotnicy raz wraz aa deskach ® p
fektują, na płótnach i na szczerych ścian®5% _
cechowi malarze krakowscy naśladują
N
cej świątobliwe obrazy do kościołów
^
niemym majstrom nie zrównają, którzy srW # ^
biorą za te kunszty, a samo utrzymanie |Cn i
lada posła kosztuje!
/
— Z zaniku wracacie? — spytał Las
jtam, nowiny są jakie?
. V ĆJ,
i mych niema oprócz że król jeszcze *«, r
co na krzesło wstaje i z niem się nosie
dzić mu trudno. Przeto jednak nie próżh 1 Ith ->
dzień się u niego pp. senatorowie mien'4! ^j j , 1 % ^
A cóż doktorzy na tę chorobę ^
pytał Lasota.
- Obiecują
— , , polepszenie — dźwi]
.A S
rzekł Bielecki — ale z nich najrezum»1' , ł( f | tiii
znają. Król już zdawna ma to chsróbsk
a roztył się i rozlał ogromnie. Przytem , ónKHikj'
zachciał® — dodał Bielecki. — Zacny 8 ie t f L*
bohater vzie!ki, rozumu Pan Bóg mu njjsw
mógłby światu panować, a jak Saleifl01®
A dla płci b i a ł e j /
, JC
Bielecki nie widział potrzeby cz?!’jiis^i v. i„
jemnicy; caia Warszawa znała te miłostki P «
za Cecylji Renaty cokolwiek się na cza® w /
<0^
a teraz rosły znowu jak za pierwszych cz®‘
(Ciąg dalszy nastąpi )
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iz czas

cdaawić prenumeratę ns kwiecień. Listewi
zbierają przedpłatę tylko do 25 b a . Komu
'iskit*
listowy kwitu nie deręczy, niech się uda
'olski.
** najbliższą pocztę i zamówi sobie Nowego
acjęi
Przyjaciela Ludu.
[„.'Ij ^enurajrata w kwietnia wynosić będzie:
Poczcie z odnoszeniem wdom 2260 mk.
,
„
2209
w l. "
bez odnoszenia
2100
P *L 0tl opaską
3000
g9®:X JFra.ncii 2 franki. — W innych krajach 100

- —

„zne.

i m „s*n*nle g r a n i c w s c h o d n ic h P o ls k i.
wyj! ^ e|a Warszawska" ogłasza następujący telegram
• d •id' a ’'c nie
jakie nieprzewidziane okoroży<« • Rada Ambasadorów rozstrzygnie sprawę
mi' * ^sciiodnich Polski we wtorek lub środę. Kokaz J |-*®cbt’a zaproponowała konferencji uznanie
u®!.Stanicy Polski od strony Rosji, a od strony
ul?1* cj I' ńemarkacyjuej, ustanowionej dnia 3 lutego
ii »a/a* datyczy Małopolski wschodniej, to Rada
k
ii{prd* powinna uznać w tym wypadku suwey °lski bez zastrzeżeń i przyjąć do wiadomości
Mi' nańana przez Sejm polski województwem
pojechał do Paryża minister
*’ Jakby
(gj''’
lakby dla udowodnienia przysłowia, że po
s,zś a ministrowie zbierają..

t

'uy™'*

Janie g r a n i c

icte'1,1 \

5Ł C
wie r i
’
,5.a '() u

w s c h o d n ic h .

T Ł w ieczorem nadszedł do W arszaw y
01 ż Paryża, żo R ada A m basadorów uznała
Z aw iadom ienie urzę“ie trw lc e PoU ki
^ p i niebaw em

H C'5a

w s p r a w ie p a s a n e u tr a ln e g o .
lto#;j.m!sja spraw zagranicznych, której polecone
Sm.. Pr°jekt rezslueji w sprawie pasa neutralne
m u cztery uchwały, wzywające rząd do
r .jWfąi,-' -8matycznych kroków celem obrony ludno
2?mieszk ijącej teiytarjum pasa neutralnego,
.■ tł
jtl* ,|
.mej pod administrację liiewską. Dalej
" 11 ł ' rząd, aby poczynił kroki dyplomatyczne,
ania
!*i toifr,a.
n’a Polsce wybitnie polskich gmin, które
(w Rie zostały przyłączone, wresrcie rezoiucja
i i J aby niezależnie sd wszystkiego starał się
ludność polską na Litwie Kowieńskiej.
ni'
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3 zarządzenia władz okupacyjnych,

śi{jj"ze okupacyjne z całą energją przystępują do
W z n o w i e ń konferencji brukselskiej w spra
kij j,11 Węgla. Z Duesseldorfu donoszą, że już
B
wjmj _ 'y'rewano
" Uv VrdlfD iI załadowano
zrtiuuU WdiłU J350
JU It/lllł
tU
piiei
tonn !vvlM
keksu
kopalń fiskalnych „Westerpoth". Dziś
1
.^kspedjowany pociąg, 'składający się z 40
s« r - ESSę *Su do Francji.
% ^ i) Pof donasz3> ze wczoraj upłyną! termin, do
lc13 niemiecka miała opuścić teren okupo'
oV’‘
, Wczoraj w calem Zagłębiu aż pod Ren
r !/rn°go policjanta niemieckiego. Pozostała
"hastach nieliczna zresztą policja komunalna

n a Bliskim w schodzie.
' eJdzPnie ar.gorskie edrzuc i > projekt traktatu
.Zgromadzenie spekuluje na niepenzu
Jiicjiy ,CĘ Zachodu. Ciekawe jest, że najmniej
usposobieni wojskowi, którzy znając
% i Cza8cra towarzysz Awatów, przedstawi
w Angorze, nie stracił żadnej okazji, ab}
Urcię do nietolerancji wobec Zachodu.

k r o n ik a .
^*lendarz rzym sko-kato lick i.
Ili®0 mal’ca Gertruda p„ Patryk b. w.
E“

Pasyjna. Gabrjel arch., Cyryl b. Jer.
w. dr.

ty:;?® „ Jdzef, Oblnb. N. M. P.
Ued słońca a gedz. i,14
Zachód 6, 4
0,12
0, 6
0,10
6. 3
.

0ejjo
S sania *3o,' edzenia R ady m iejskiej. Na skutek
to^hio.i2. Posiedzenia Rady miejskiej gdzie przej^lsio, j ' Pp. Pezalskiego i Osucha, stwierdzok h ':V u°
^ ab8witz pssiada paszport.zaktóc'<i
2e S!a?alcraczad m»ś«i przepustek natomiast
i*it t 1it ^teitra StvVa ni® ®trzymał. Zatem o niele* jil s ńtoj. aczaniu granicy w tym wypadku mowy
' n!ać s‘£ z °P lacan <em p o datku
dniach
dniach zost
zostanie
Dzień
nie ogłoszona w Dzieńjuż
ustawa
iuż przcz
Przcz sejm
seim i' senat
senat_ustawi
1 1 11
*ei B. ? k« w oplzcaniu podatków. Przewiii\ d
Vdowi»i*wie ksry za zwłokę są dość wysokie,
h
t.Ato
. ot 1#
orne miesięcznie
mieslpCTnie od
nil zaległej
^slnnłni
1* proc.
^5* “Nin.-^ięc
z własnej winy nie uiści w przepisaW
^"'^ności skarbowych wraz z ewentual
sutonomicznemi, ten począwszy ©d
ń^/łl

tH c h

lJi* H25
zj p
a lo n a
jiN
zw'b!?**na

15 dnia pa upływie terminu płatneśei, opricz zaległych
sum płacić będzie 10 proc. kary za zwłokę w stosunku
miesięcznym Również przymusowe ściąganie zale
głości spowoduje dla opieszałych płatników następu
jące kary: i) jeden procent sumy zaległej za pisemne
wezwanie płatnika da zapłaty zaiegłeśsi, 2j 5 proc.
sumy zaległej za każdą czynność organu egzekucyjnego,
dokonaną u płatnika w celu przymusowego ściągnięcia
należyteścl.
— P ocztów ki w ielkanocne, wydane przez T o 
warzystwo Pomocy Inwalidom Wojennym, wzorswaae
na tradycyjnych pisankach, w nader gympatyczr.em wy
konaniu, ukażą się w tych dniach w handlach papieru.
Zwracamy się z prośbą de społeczeństwa, aby żądało
tych pocztówek po 3kładach, wybierając rzeczy polskie
a odsuwając oa siebie tandetę żydowską, nasyłaną
nam z zagranicy.
— W alne Zebranie T ow arzystw a U rzędników
Ptństw., Komunalnych i Samsrządowych odbędzie się
w ni. dzielę dnia 18 bm. o gsuz, 2 popełudniu na
małej sali" Hotelu Centralnego.
Celem zespolenia
wszystkich sił urzędniczych w jedno ognisko, uprasza
a jaknajliczniejsze przybycie tak człanków jak i gości
Zarząd.

Z Poznania.
— Zakład dla leczenia ra d ju m w Polsce.
Grono wybitnych lekarzy ze słynnym krakowskim chi
rurgiem prof, dr. Rosnerem ria czele zawiązało spółkę:
instytut „Cureterapji1'. Zakład ma na celu lecznictwo
przy pom»cy radu, epokowego odkrycia w dziedzinie
leczenia rak?., gruźlicy kości, chorób skórnych, włosów
itd .. Spółka zdołała sobie zabezpieczyć w Ameryce
190Ó miligramów (1 gram) radu za cenę 75000 delarów.
Na zapłatę tego bezcennego nabytku potrzebne są, jak
widać olbrzymie iundasze w markach polskich. Na
leży zaznaczyć, że jeden gram radu dzieli s:ę dia celów
leczniczych na oicoio i 000 części, tak że jednocześnie
kilkaset osób może korzystać z jego dobrodziejstwa.
Należy jeszcze wyjaśnić, że radjum jaka materjss trwa
prawie wiecznie, bo dapiera po 1600 latach traci p o 
tową swej siły, jeden gram więc stanowi egrsmne bo:
gactwe. Spóika przyjmuje udziałowców. — Niewąt
pliwie nasze sp łeczeństwo oceni olbrzymią- doniosłość
celów spółki i paprze jej zamierzenia, zapisując się
gremjalnie na udziały. Wszelkich bliższych informacji
udzieii Sekcja Przemysłowo-Handlowa Polskiego Banku
Handlowego w Poznaniu, Plac Wolności 8 II. p.
— M orderca rodziny zam ordow anej w Piątkow ie okazuje wyrzuty sumienia. Plącze on głośno
w ceii więziennej i zawodzi. Uprzytomnia on sobie
widocznie mkczemneść zbrodniczego czynu i lękiem
napełnia go obawa przed oczektijąeym go wymiarem
kary.

Z całej Polski.

•— M iędzynarodow e T argi we W iedniu, które
się edteędą od 18. do 24 marca w Wiedniu, zapo
wiadają się bardzo dobrze Celem zapoznania tut.
przemysłu i kupiectw z tyssi Targami i nawiązania |
stosunków zwłaszcza z krajami bałkańskir* i, które rą
Targami tymi bardzo zainteresowanymi, będzie r ądzona w czasie targów wspólna wycieczka kupców ’ ,
i przemysłowców, c® da której bliższych szczegółów
zasięgnąć można w Akcyjnym Towarzystwie Hardlowym Związku Fabrykantów w Bydgoszczy, ul. Her
mana Frankago 1, teł. 1374, gdzie również otrzymać . !
można już karty wstępu na Targi, dające cały szereg
korzyści w podróży (zniżki 50 proc) oraz zamawiać
kwater na czas pobytu w Wiedniu,
— B itw a z b an d y tam i w K atow icach. Dnia
8 bm. w godzinach wieczornych policja wykryła obu ‘
sprawców zamachu, dokonanego na funkcjonariuszach ;j
policji w teatrze miejskim. Dom zajęty przez bandy
tów, którzy bromii s ę uporczywie, osaczone. Walka
trwała blisko 3 godziny, przyczsm oddano kilkaset
strzałów. Obaj bandyci i jeden urzędnik pulicji zostali
zabici, zaś dwóch urzędników isolicji ranionych.
— Z asądzenie Fanny D ittner. Ze Lwowa do
noszą, żs dnia 14 marca ogłoszono wyrok w sprawie
Fanny Siifnsr, oskarżonej o gwałt publiczny, oszczer
stwo, oszustwo, popemians na szeregu wybitnych osób,
które oskarżyła po inwazji rosyjskiej ;.-izid w!adzanri
austrjackiemi e zdradę stanu. Oskarżoną zasądzono
na 3 iata ciężkiego więzienia, obostrzonego odosobnlanem więzieniem raz w miesiącu, oraz wydalenie
z granic Polski po odbyciu kary. Wobec tego, że za
liczono jej areszt śledczy 10 miesięcy i zastosowano
d@ niej amnestię, pozostawać jeszcze będzie w wię- .
zicniu 14 miesięcy.
— P rzy b y cie w agonów, Jak danosi „Gaz.
Gdańska" z zakupionych przez rząd polski w Ameryce
7509 wagonów* 20-tanswych 4 -osiowych (plau.-rmy
j
i węglark), co do zmsntowania których zawarta ,i
umowę ze stocznią „Wulkan" w Szczecinie, dotychczas _
przybyły do Gdańska 3 okręty z 879 wagonami.
W tych dniach zapowiedziane są dalsze dw i okręty,
z tych jeden do Gdańska, drugi do Szczecina. Nadto
w* marcu mają przybyć do Gdańska jeszcze 4 okręty.
Ładunek przychodzi w połowie na okrętach amerykart- skich, w połowie na angielskich. WGdańsku wagony wy- i
lądowy wane są na wyspie Holm, skąd przewożone są do
stecz.ni dla zmontowania. Nadto przybyło ds Gdańska
25 parowozów, typu Baldwin. Za wagony płacono
w Ameryce 469 dolarów. Dotychczas wypuszczono
z Gdańska 225 zmontowanych wagonów, Reszta
montażu w Szczecinie i Gdańsku ma być przeprowa
dzona w ciągu bieżącego roku. Zamówienia te daty
zatrudnienie wielk ej ilości bezrobotnych w Gdańsku.
W samej stoczni gdańskiej zajętych jest przy tych ro
botach 460 robotników,

— U staw a o dniach św iąteczayeh. Mm<s!erjum
pracy opracowuj* nowy projekt ustawy o duipefe
świą.ecznych, obejmujące wszystkie gałęzie pracy z w y
jątkiem rolnictwa. Projekt ogranicza liczbę d»i świą
tecznych z iO na 13, z których Nowy Rok, 3 maja,
Boże Ciało oraz pierwsze dni Bożego Narodzenia,
W. Nocy i Zicl, Świątek mają być uważane za szcze
gólnie uroczyste. Co do im /ch ebowiązywać będą
te same przepisy cq w niedziele.
— M arszałek Foch przybędzie do W arszaw y.
„Gazeta Warszawska* pedajc że marszałek Foch wy
raził zamiar przybye:a do \Var3zawy w dzień pslskiego
święta narodowego 3 maja.
— N iezw ykły zakaz. Z Warszawy denaszą, że
komendant policji państwowej ogłosi! rozkaz dzienny
o wstrzymaniu aż do edwołania udzielenia pozwoleń
na związki małżeńskie niższych funkcjouarj uszów policji
państwewej z tege względu, że wśród nich jest
już znaczna ilość żonatych.
— N adużycia w fobryc* aetmaicji w W a rsz a 
wie. W subwencjonowanej przez państwo fabryce
amunicji „Pocisk' wykryte zostały wielkie nadużycia.
Okazało się podobna, że 30—40 proc. naboi było
niezdatnych do użytku. W związku z tern aresztowano
4 osoby, a dalsze aresztowania są spodziewane.
— S ensacyjna zbrodnia w W arszaw ie. Dnia
14 bm. o g®dz. 11 min, 30 rano przybyło do składu
jubilerskiego Hastsilbcra na pryncypalnej ulicy Marszał
kowskiej dwu wytwornie ubranych mężczyzn z walizką.
Po krótk:ej ehwiii zarzucili oni właścicielowi pętlicę na
szyję, udusili go, poczem zapakowawszy wielką ileść
klejnotów do walizki, zbiegli.
— W jak i sposób p rzęm yea się ty to ń z Nie
m ieć? Na granicę polską przybywa z Niemiec wagon
tytoniu, deklarowany jaka przesyłka tranzytowa przez
Polskę do Moskwy lub Charkowa lub jakiejkolwiek
innej atiejscowcści w Rosji, Wszystkie papiery i opłaty
są w porządku. Wagon jest przejęty przez koleje
państwowe polskie i zwykle idzie do Warszawy lub
do jakieś innej wielkiej stacji węzłowej. Gdy wagon
raz wreszcie dostanie się na taką stację, zaczynają go
szybować, czyli przesuwać z toru na tor, aż wreszcie
pe paru dniach ginie bez śladu Oczywiście pozorniel
Naprawdę bowiem właściwi posiadacze tytonia w tym
wagonie siedzą w owym mieście pelskiem, gdzie wa
gon za sprawą paru niesumiennych kolejarzy zniknął
bez śiadu. Tytoń nocą jest przeniesiony de tajnego
składu i rezsprzedawany od ręki. A ponieważ zysk
na ładunku tytoniu jednego tylko wagonu wynosi
300 0000G9 marek, przeto z tej sumy można t-ptacić
sowicie kilku pomocników i zatrzymać dla siebie sporą
fortunę.

Ze św iata.
— M ęczennicy za spraw o polską. Aresztowanych w Moskwie dnia 13 bm. ks, arcybiskupa Cie
plaka i 15 księży katolickich przewieziono z aresztu
przy trybunale rewolucyjnym do więzienia w Bu cyr
kach, gdzie warunki pobytu są znacznie gorsze. Pro
ces, który miał się rozpocząć 14 bm., z niewiadomych
przyczyn został odłożony do 21 bm,
— Lenin d o tk n ięty paraliżem . D . a 12 1 rtt.
ukazał się nadzwyczajny dodatek „Prawdy" z biulety
nem o stanie zdrowia Lenina, Pierwszy raz władze
sowieckie stwierdzają, że stan zdrowia Lenina jest
bardzo ciężki. W biuletynie podpisanym przez lekarzy
Minkowsk.eg©, Fórstera i Kramera stwierdza się że
w ostatnich dniach nastąpiła znaczne pogorszenie.
Prawa ręka i noga zostały sparaliżowane. Biuletyny
będą ogłaszane codziennie. W Moskwie zastsł do
datek nadzwyczajny rozchwytany przez publiczność
i wywarł ogremre wrażenie, Panuje przekonani*, że
Lenin nie żyje już i że władze sowieckie pragnsyprzygotować ludność do tej wiadomości,
— W ielki s tra jk górników .
W zagłębiu
ostrawskiem (Czechy) zastrajkowało 41 000 górników.
Strajk nastąpił z powodu nieosiągnięcia porozumienia
w sprawie
przedłużenia
kontraktu
zbiorowego
a głównie w sprawie 6 godzinnego dnia pracy w so
boty. Pośrednictwo ekręgowego urzędu górniczego ni#
dało wyniku.
— S traszn y cyklon w A m eryee. Wielki cykion
idący w kierunku południowe-wschodnim nawiedził
część kraju I spowodował w szeregu miastach ofiary
w ludziach. Wedle doniesień nadchodzących ze. stanu
Tennsnse, zabitych zostało około 20 osób, a 75 ra
nionych, zaś 50 domów zniszczonych.

Różne w iad om ości.
— O statnia „m ohikanka" z pod W ate rio o .
Nieprawdopodobnie długowieczna pani Ramona
Grandio Fernandez, obchodziła w tym roku 123 cią
rocznicę swych urodzin. Mieszka w Iiogo, pod Madiytem. Pani Ramona trzyma się jeszcze, jako tako,
ale mówi, że każdy przeżywany przcz nią dzień należy
już do „kradzionych" Pinu Bogu, że ogótem skradła
już tyra sposobem conajmniej lat 23. Twierdzi zresztą,
że należy się jej odpoczynek, tembardziej, że zostawia
po sobie 100 letnią córkę oraz liczny zastęp wnuków
i prawnuków, mniej więcej mocno już leciwych. Ra
mona Fernandez urodziła się w 1799 r a w r. 1815
była pod Waterioo i kwaterowała tam w formie Hougoraont, razem ze sztabem cesarza Napoleona, którego

,

! . i|>| posiać zachowała ds>!ąd w piss’^ci. Niezwykła tiiugo( : wieezna Ha staruszka jest przeami; leni buda* poważ, ' ii nyih antropologów i lugenistów hiszpatfskich i fran' j ! ? euskicb.
— T ank podw odny. Ciekawych prób dokonano
1 ii Ir w beli dniach Pod Nowym Jorkiem ? nowym tankiem
1 i i, (ezolgiem) wojskowym, który może być używany tak
‘i i i , na lądzc, j;k i pod wodą. Tankten, uzbrojony
w d:i;totrzycalrwe, z zapasem amunicji, wystarczającym
p . , do walki całodziennej, wykonał najpierw cały szereg
:j, J ] manewrów na lądzie, wspinając się na wzgórza i prze■. t bywając rowy, poczem wjechał do rzeki Nadsen, zai-\ j j ginął w jej f lach i przepłynąwszy pcd wodą za poV i ; ■mocą śruby okrętowej, w którą jest zaopatrzony p6‘;f, j t o r e j miii angielskiej, wyłonił się na przeciwległym
fi' brzegu r.<eki. Przedstawiciele armji amerykańskiej,
ju1, | 11przypatrujący się t.m manewrom uznali nowy ezolg
1 j za <s atni wyraz techniki w tyrn kierunku,
:b
— Z m yślność słoni. Jeden z członków odby5 ,• lite g o we wr.-c-śniu, w m Hull, zjazdu przyrodn kóvv
■iVangielskich, zoolog dr Grifftłh, opowiada zdarzenie
h? i i1następujące: Pewien właściciel menazerji, wszedłszy
> 1' do stajaj, w której stało kilka słoni, spostrzegł, że je
V j den z Ibrzymów <Jężko kaszle. Zaaplikował mu wiec
i1 ‘ i lekarstwo pod postacią wiadra wody, do t tórego wl ł
, I dwie butelki mocnej wódki.
;rI .
Widrcznis zapach tego lekarstwa i skutek, jak1 wywarło na ich towarzyszu, nie us-iedt uwagi innych
' i |słoni, gdy bowiem nasię rego dnia wieścicie) menażer}
i, i wszedł znów do stajni, wszystkie słonie zacz.ły kasłrć
•:
jak na Komendę. Właściciel jednak nie dai się wziąć
•! • j ua lep symulantom i odpowied n i słoniom także
,. , ukąsiłem.
— U branie cyw ilne W pewnem miasteczku
sadreńskiem, okupowanem przez francuzów, wywo,i t j ał wielkie podniecenie przechadzający S'ę po ulicach
)|S |t murzyn zupełnie nagi. W końcu aresztowano nagusa
1 i , odstawiono do burmistrza. Okazało się, że był to
jji | eden z żołnierzy, stojącego załogą w mieście bataljnnu,
' ji, tłożccugo z murzynów senegaiskich Skarcony za swój
1 . >»ybryk czarny odpow edział najspokojniej: — Przecież
i jikwt-item nrl p trzydniowy z prawem chodzenia po
j j :ywi|nemul — Tak przynajmniej cpowiaua „Eerliner
, , i ilustricrte Zeitung,"
— A m erykanie nie ?ą stw orzeni — do ab■I jłypencji, O.-gai- • i, amerykan na, który prowadzi
I I ak niezmiernie ii-cbliw.* życie, pełne wysiłków, ryzyka,
1 .a ki - - potrzebuje widać koniecznie alkoholu. Po
ci Ijjntmo. :ż Amerykanie są dr brymi obywatelami szanu}' ij ącyn i prawo, k'edy chodzi o alkohol, zapominają
<■> swych zasadach. Alkohol, sprreda-e się przez wszyst

kich i wszjscy go kupują. Handlarze trunków robią
fortuny. Jeden ze spekulantów napisał do Francji,
fądaiac przysłania „koniaku w proszku", któryby się
dał rozpuszczać w wodzie sodowej. Nie byłoby tu
(runku, a dalby alkohol. W stanie Kanzas, gdy zabro
niono palić, tem nie mniej można dostać wszędzie b i
bułki do papierosów, tylko trzeba w sklepach pytać
0 „bibilkę do czyszczenia okularów:1 Alkohol zatem
1 narkotyk nie jest tak łatwo do zwalczania nawet
wśród zdrowych moralnie Amerykanów.

O dpow iedzi red ak cji.
— P. R. w K.

Zupełnie zgadznmy się z uwa
gami Szan. Pana pcd tym względem. Jak dowiadujemy
się, mieszka jeszcze dotychczas w Kępnie kilkanaśc-e ro
dzin żydowsiich i niemiecki;h, rgótem 152 osoby.
Z tych znowu kiik; naście ma zam ar wyjechać do
„faierlandu*.
Ażeby więc Kępnu d ć choć pczćr
miasta żydowsko- niemieckiego, niektórzy panowie tak
intensywnie p spierają różne „blaty" niemieckie, i tak
już subwencjonowane przez rząd niemiecki i Dcutschtutnsbeud. „Politury" nitm ek ej eatychcz. s jakeś nie
mogą zmy ć z siebie i p: zostali „treu dsn Kulturtia
garn*. Z uwag. jakie Sz-n, Pan n?m radeśle, bardzo
chętnie skorzystamy i o ile zajdzie nc.trzeba, otworzy
my w piśmie naszem rubrykę: ,Pcd sąd '-pitiji publi
cznej", gdzie publiczność sama osądzić będzie mogła,
jakich „szćbcsgojów" oraz „iandimaców" w mieście
nsszeta mamy.
— P, K. w R ychtala. Serdecznie dziękujemy
za uznanie. Poseł Paczkowski Stefan należy do Chrzęść.
Nar. Stronnictwa Pracy, zawód inżynier, przy wyborach
podany na kandydata przez kolejarzy.

Giełda zfeożowa w Poznann
Urzędowe notowania z dn. 14. marca
loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wago
natychmiast ceny hurtownie:
Żyto
Pszenica
Jęczmień brow.
-©wieś
Mąka żytnia
Mąka pszenna
Ospa żytnia
©spa pszenna
Groch polny
*
Groch jadalny
Wyka
130081-1, .
Peluszka
230080"*
Seradela
Tatarka
Lubin nieb. żółty 9 388-ł— ,
Z emniaki fabr.
Dowozy znaczniejsze, popyt słabszy, T u iu o c i* ! yy.
słabsza.

110JM-Ł
seoW-yF"-5’

Kurs giełdy warszawskiej.
z dnia 15 marca 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Marka niemiecka gotówka
wypłata
Korona czeska Korona austrjacka
1 rubel złoty
I rubel srebrny
Liry włoskie
Tendencja bardzo osłabiona.

-

l
-

-

.

-

--

.

Dla rozrywki.
Z d z ie c in n e g o p o k o ju .
— M Ja Zosia patrzy z zaciekawieniem przez okno
p.a ulicę wysłaną słomą, z powodu ciężkiej chorob,
z jnieszkrnek demu i pyta matki, dlaczego rozłożono
tyle słomy. „Bo widzisz, do pani Żebrowskiej przy
niesiono nową małą córeczkę." „A l. to doskonale bj la
zapakowana l", — mówi na to z podziwem Zosia,
P r z e z o r n o ś ć .

— Czy ciocia bardzo lubi pierniki? — pyta cztero
letni Józio młodej ciotki.
— O, ber Izo lubię — odpowiada ciocia.
— T aa-k?, to ja dam moją paczkę wujowi do
schowania -- postanawia przezorny malec

Targ bydlęcy w PoznaniuPłacono za
Bydło rogate t.
„
„ II.
„
„ III.
Cielęta
I.

„
„

Dnia 9. marca 1
100 ki. żywej wagi
kl.
ki.
kl.
kl.

4 2 0 ( 0 '%

Mceotng ii
4-toofiS
400«00-w

11. kl.
lii. kl.

- I. kl.
II. kl.
III. kl.
I. kl.
II. kl.
Prosięta za parę
Przebieg targu spokojny,
Świnie

ęiyBfOa-jjJ

«400W'S|

S7t000'S|

af/YflfMS

M epartycfe

Nie zdarzyło się
jeszcze, ażeby żona wyrzuciła nigźa
za drzwi za to, że palił wyroby:

do pobierania podatków powia
towych i gminnych
ma na składzie

Drukarnia Spółkowa w Kępnie

M ogiil

Xar»thi
Tj toń fajkow y
M achorkę

o g o d z . 10 prze- j pot,
będzie sprzedawane

drzewo

P. Jasiń sk i, Kępn°
Rynek 12, t i. 38^__ J

Rozporządzenie policji
doiyczące czyszczenia i płukania L
sla picia i w lokalach restaura#!|
'M

ma na składzie

Drukarnia Spółkowa w (WJ!

na cmentarzu w Gr^baninie
przez

LICYTACJĘ

w celu uzyskania i odroCg
wzgl. zv,fo!nienia ze słu™
poleca

przeważnie brzozy i akacje;

.jałęzie, pieńki, szczapy) oraz porządkow ego (brzoza, bok)

lasu majętności Słupia

%
jio

odbędzie się

V sobotę, dnia 17 marca br. o godz. 10 rano
w Kępnie w Hotelu Centralnym.

Formuiaiit! uo wyburaiAi sunyss
i Rady gminnej
nabywać można

w Drukarni Saółkowej w Kępie.

m

T

ijg r

D rukarnia Spółko'^
v /K ę p tiie .
Poszukuję uczonego

kowaSa
lub

ślusarza

Zarząd leśny majętności Słupia.
f r

-

Formuj
da ksia!agu$i

dla ^

powszecn1'
p o l« J a jtrt

282 za stróża kotła.

K a ro l W e b e r ,

Bacsr:»f>v!

Drukarnia Sf

tartak parowy Kępno.

Kupujemy Większe i mniejsze ilości

Ś w iad ectw a odejs*p o je d y ń c z e i p o d w ó jn e do

i płacimy najwyższe ceny dzienne.
Mamy również do oddania po cenie dostępnej

tna na składzie

seradeSę dc siewu
283

Drukarnia Splkowa w

Zgłoszeni

E K S P O R T ROLNY, Kępno
uS. W arszaw ska 233, tel. 79.
(Agenci do drobnych zakupów pożądani.)

f c m T i m g ISE T SE ST E E S Z E S E I

ŁATW A PR ZEPR A W A
w czasie obecnej drożyzny, gdy gospodyni i pani
domu używa do prania jedynie esktraktu mydlanego,
.,SAPONL 1 z marką ochronną „koszulką". Pranie
bielizny wtenczas o połowę mniej kosztuje, nadto
ochrania się bieliznę i oszczędza pracy czasu i wy
datku na opał. Żądajcie zatem wszędzie „SAPON“
z marką ochronną „koszulką".
Chcm.Fabr.„F.rgasta“ C. Nagórski Starogard (Pomovze)

Formularze do

dziefth11

